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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

 

W całym Kościele trwa Rok Świętego Pawła. KsiąŜki, artykuły, konferencje,  

tematy rekolekcji – wszystko wokół tej pięknej Postaci. W dzisiejszym „Aniele” teŜ będzie 

trochę o św. Pawle, ale (jak zawsze) bardziej jako inspiracja do własnych poszukiwań niŜ 

zbiór wystarczających materiałów do lektury. Zapraszam więc do wczytywania się w 

przygotowane treści. 

Zachęcam równieŜ do przesyłania „Anioła” bliskim i znajomym.  

Niech apostolstwo stanie się naszą drugą naturą ☺ 

 

Redakcja 

 
 

Zamyślenie… 
 
Czekamy na Chrystusa. Całą ludzkość czeka na Jezusa. Potrzebujemy Jezusa. Bo 
wokół nas i w nas tyle zakłamania, fałszu, obłudy, Ŝe juŜ prawie zapomnieliśmy 
czym jest prawda. Wokół nas tyle czerni i szarości, ze zapomnieliśmy juŜ prawie, 
czym jest światłość. Wokół nas tyle nienawiści, złości, brutalności, ze 
zapomnieliśmy juŜ prawie czym jest dobroć. Wokół nas tyle chciwości, zazdrości, 
Ŝe zapomnieliśmy juŜ prawie, czym jest bezinteresowność. 
 
Jezus jest juŜ blisko. We drzwiach. Zapowiada Go św. Jan Chrzciciel. Nawołuje 
wszystkich mieszkańców Judei i Galilei – wszystkich ludzi – i kaŜdego z nas, 
byśmy się przygotowali na przyjście Mesjasza. 
 
W kościołach odprawiane są Roraty. Pali się świeca symbolizująca Matkę Jezusa. 
Prosimy Boga za Jej pośrednictwem, by zamieszkała w nas prawda, Ŝyczliwość, 
serdeczność, dobroć – by w nas zamieszkała miłość: by narodził się w nas Bóg. 
         ks. M. Maliński 
 



 
 

 
 
 

Bogu niech będą 
dzięki  

za wszystko co było,  
jest i będzie... 

 
 
 
 
 

Serdecznie pozdrawiam na początek! 
 

Zbierałam się do napisania kilku zdań – chyba od września. Piszę je dopiero teraz i 
wcale nie dlatego, Ŝe czasu brak, ale zastanawiałam się co napisać, bo naprawdę wiem, Ŝe 

choćbym największą czcionką pisała, to moje DZIĘKUJĘ  I TAK BĘDZIE ZBYT MAŁE!  
 

Piszę, by powiedzieć dziękuję...  
Za wasze zaangaŜowanie, pomysły, które były dla mnie mobilizacją. Za modlitwę, 

Ŝyczliwość, zaufanie, za uśmiech, słowa, za wspólnie przemierzone górskie szlaki, za wędrówki 
po Konstancińskim lesie. I szczere rozmowy, odwaŜne 
pytania, za tych, których przywieźliście ze sobą na 
spotkania, za listy, artykuły do „Anioła”; rysunki i 
wiersze; za wspólną liturgię.  

Dziękuję za Waszą radość, zabawę i śpiew, za 
otwartość i spontaniczność, za przyjęcie tych, którzy 
nam w róŜnych spotkaniach towarzyszyli, za wspólną 
pracę, za to Ŝe jesteście!... I za to wszystko, czego 
nazwać nie potrafię... 

Pan Bóg na róŜny sposób posługuje się nami. 
KaŜdego dnia dziękuję Mu za tych, których na mojej 
drodze postawił. Za CIEBIE teŜ.  

 
Gdyby patrzeć na Ŝycie, jak na wędrowanie, to kawałek wspólnej drogi w jakiś sposób 

mamy za sobą. Ale jak to w drodze bywa wokół nas widok się zmienia, spotykamy nowych ludzi, 
którzy, jeśli na to pozwolimy, są gotowi iść razem z nami. Jak na pewno zauwaŜyliście z naszej 
„Centrali w Konstancinie” co jakiś czas „leci” do Was nowy ”Anioł”, listy, informacje o 
spotkaniach itp. Od września zajmuje się tym wszystkim s. Alicja, która ma wielkie serce i 
dobre pomysły. Mam nadzieję, Ŝe razem uda Wam się wiele dobrego zdziałać. I co 
najwaŜniejsze dalej drogą BoŜą kroczyć. Odpowiedzialną za całość naszej apostolskiej 
działalności jest s. Anna. Adresy kontaktowe juŜ znacie.  



Zachęcam Was do współpracy z Siostrami od Aniołów dla WIĘKSZEJ CHWAŁY  
BOśEJ I DUSZ ZBAWIENIA. I jeszcze raz serdeczne dzięki za tek kawałek  
wspólnej drogi. Dzięki Wam wiele się nauczyłam. 
I teŜ po części dzięki Wam jestem Siostrą od 
Aniołów. Proszę o modlitwę, abym wiernie słuŜyła 
Jezusowi i Kościołowi.  

 
Pozdrawiam z Zamku Bierzgłowskiego, 

gdzie obecnie jestem na placówce. W wolnym 
czasie zapraszam na naszą stronę co, mam 
nadzieję, będzie zachętą, by kiedyś odwiedzić 
to piękne miejsce, gdzie „moŜna ciszę usłyszeć i 
pobyć trochę inaczej”... 

 
Na koniec ”posyłam ANIOŁA WDZIĘCZNOŚCI”,  który chce nauczyć Cię spoglądać na 

świat oczami wdzięczności. Wtedy Ŝyjesz bardziej świadomie. Wdzięczność czyni Twoje 
serce szerokim i radosnym. Anioł Wdzięczności chce nauczyć Ciebie myśleć właściwie i 
świadomie, dostrzec, Ŝe przez całe Ŝycie towarzyszy Ci BoŜa obecność, Ŝe Anioł StróŜ 
uchronił cię od wielu nieszczęść. Kto patrzy na swoje Ŝycie z wdzięcznością ten zgadza się z 
tym, co go spotyka. Przestaje buntować się przeciw sobie i losowi. 

 
Do spotkania...  
z modlitwą  

s. Joanna Motyl 
P.S. Załączam piękny adwentowy tekst, Ŝycząc owocnej lektury. 
 

Jeśli ziemski król, albo jakiś powaŜny człowiek zaprosi cię na swoje urodziny, czy nie starasz się 
wtedy pójść w nowym, czystym i dobrym ubraniu, aby nie urazić zapraszającego tym, Ŝe przyszedłeś w 
ubraniu wytartym, tanim i brudnym?  

Z równie wielkim wysiłkiem, na jaki cię tylko stać, staraj się przy pomocy Chrystusa o to, Ŝeby twoja 
dusza poszła na uroczystość Odwiecznego Króla, to jest na narodziny Pana Zbawiciela – przybrana w 
rozmaite ozdoby cnót, w perły prostoty i kwiaty umiaru, Ŝeby miała spokojne sumienie, jaśniejącą czystość, 
wspaniałą miłość i biel miłosiernych uczynków.  

Jeśli Chrystus Pan zobaczy, Ŝe tak ubrany przychodzisz na uroczystość Jego narodzin, sam 
zapragnie nie tylko nawiedzić twą duszę, ale nawet zechce w niej spocząć i na zawsze zamieszkać, jak 
napisano: „I zamieszkam w nich, i między nimi będę chodził” (2 Kor 6,16), oraz: ”Oto stoję i przy drzwiach 
i pukam. Jeśli kto wstanie i otworzy mi, wejdę do niego i będę ucztował z nim, a on ze Mną” (Ap 3,20). 
JakŜe szczęśliwa jest ta dusza, która przy BoŜej pomocy tak będzie kierować swoim Ŝyciem, Ŝe zasłuŜy sobie 
na przyjęcie Chrystusa jako gościa i mieszkańca.  

A przeciwnie, jakŜe nieszczęśliwa jest dusza i godna wielu łez, która do tego stopnia zbrukała się 
złymi czynami, zbrudziła się czernią chciwości, spopieliła ogniem gniewu, skalała ustawiczną rozpustą, 
zatraciła w tyranii pychy, Ŝe nie zamieszka w niej Chrystus, ale weźmie ją pod złą władzę szatan. JeŜeli taka 
dusza nie otrzyma rychło lekarstwa w pokucie, opuści ją światłość, a zapanują nad nią ciemności, utraci 
słodycz, a wypełni się goryczą, wchłonie ją śmierć, a Ŝycie odtrąci.  

Niechaj jednak nikt nie zwątpi w dobroć Pana, niechaj nie złamie go śmiertelna rozpacz. Wręcz 
przeciwnie, niechaj co prędzej ucieka się do pokuty. Jak długo jeszcze rany jego grzechów są zupełnie 
świeŜe, niechaj stosuje zbawienne lekarstwo. Nasz Lekarz jest wszechmocny i w ten sposób leczy 
dolegliwości, Ŝe nawet po truciźnie nie zostanie śladu... 

św. Cezary z Arles (+ 543) 



 
 

Benedykt XVI mówi nam 
o św. Pawle… 

 
 
Drodzy bracia i siostry,  
w poprzedniej katechezie, piętnaście dni 
temu, starałem się nakreślić zasadnicze linie 
biografii Pawła Apostoła. Widzieliśmy, jak 
spotkanie z Chrystusem na drodze do 
Damaszku dosłownie zrewolucjonizowało 
jego Ŝycie. Chrystus stał się dla niego racją 
bytu i głębokim bodźcem jego pracy 
apostolskiej. W jego listach, po imieniu 
Boga, które pojawia się ponad 500 razy, 

najczęściej wymieniane jest imię Chrystusa (380 razy). Jest więc istotne, abyśmy zdali sobie sprawę, jak 
bardzo Jezus Chrystus moŜe wpłynąć na Ŝycie człowieka, a więc takŜe na nasze własne Ŝycie. W istocie 
Chrystus Jezus jest szczytem historii zbawienia, a zatem prawdziwym punktem wyróŜniającym równieŜ w 
dialogu z innymi religiami.  
 
Spoglądając na Pawła będziemy więc mogli postawić sobie zasadnicze pytanie: jak dochodzi do spotkania 
istoty ludzkiej z Chrystusem? I na czym polega wynikająca z niego relacja? Odpowiedź, jakiej udziela 
Paweł, moŜe być zrozumiana dwojako. Po pierwsze, Paweł pomaga nam zrozumieć bezwzględnie 
podstawową i niezastąpioną wartość wiary. Oto, co pisze w Liście do Rzymian: "Sądzimy bowiem, Ŝe 
człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezaleŜnie od pełnienia nakazów Prawa" (3, 28). Podobnie 
w Liście do Galatów: "(...) człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie Prawa za pomocą 
uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, by 
osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, jako 
Ŝe przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia" (2, 16). "Osiągnąć 
usprawiedliwienie" oznacza stać się prawym, czyli zostać przyjętym przez miłosierną sprawiedliwość Boga 
i wejść w komunię z Nim, a w konsekwencji móc nawiązać bardziej prawdziwe stosunki z wszystkimi 
naszymi braćmi: a to na podstawie całkowitego przebaczenia naszych grzechów. OtóŜ Paweł powiada 
całkiem wyraźnie, Ŝe ten warunek Ŝycia zaleŜy nie od naszych ewentualnych dobrych uczynków, ale od 
czystej łaski Boga: "dostępujemy usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w 
Chrystusie Jezusie" (Rz 3, 24). 
 
W tych słowach święty Paweł wyraŜa zasadniczą treść swego nawrócenia, nowy kierunek swego Ŝycia, 
będący wynikiem swego spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem. Przed nawróceniem Paweł nie był 
człowiekiem dalekim od Boga i Jego Prawa. Przeciwnie, był praktykujący, a jego przestrzeganie prawa 
graniczyło z fanatyzmem. W świetle spotkania z Chrystusem pojął jednak, Ŝe w ten sposób starał się 
budować samego siebie, własną sprawiedliwość, a z całą tą sprawiedliwością Ŝył tylko dla siebie. 
Zrozumiał, Ŝe bezwzględnie konieczny był nowy kierunek w jego Ŝyciu. A ten nowy kierunek wyraził sam 
w słowach: "Choć nadal prowadzę Ŝycie w ciele, jednak obecne Ŝycie moje jest Ŝyciem wiary w Syna 
BoŜego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie" (Gal 2, 20). A zatem Paweł nie Ŝyje juŜ dla 
siebie, dla swej własnej sprawiedliwości. śyje dla Chrystusa i z Chrystusem, dając samego siebie, a nie 
szukając juŜ i nie budując samego siebie. To jest nowa sprawiedliwość, nowy kierunek, wyznaczony nam 
przez Pana, dany nam przez wiarę. W obliczu krzyŜa Chrystusa - najwyŜszego wyrazu Jego 
samoofiarowania, nikt nie moŜe chlubić się samym sobą, własną sprawiedliwością dokonaną przez siebie i 
dla siebie! Gdzie indziej, powtarzając za Jeremiaszem, Paweł wyraŜa tę myśl pisząc: "W Panu się chlubi 
ten, kto się chlubi" (1 Kor 1, 31 = Jr 9, 22 i n.); albo: "Co do mnie, nie daj, BoŜe, bym się miał chlubić z 
czego innego, jak tylko z krzyŜa Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyŜowany 
dla mnie, a ja dla świata" (Gal 6, 14).  
 



Zastanawiając się nad tym, co ma oznaczać usprawiedliwienie nie przez dzieła, lecz przez wiarę, doszliśmy 
do drugiego elementu, który określa toŜsamość chrześcijańską, opisaną przez św. Pawła we własnym Ŝyciu. 
ToŜsamość chrześcijańska, na którą składają się właśnie te dwa elementy: nieszukanie samego siebie, lecz 
otrzymywanie od Chrystusa i dawanie się z Chrystusem i tym samym osobisty udział w działaniach samego 
Chrystusa, aŜ po zanurzenie się w Nim i dzielenie zarówno Jego śmierci, jak i Jego Ŝycia. To właśnie św. 
Paweł pisze w Liście do Rzymian: "Otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Jego śmierci... zostaliśmy razem z 
Nim pogrzebani... zostaliśmy z Nim złączeni w jedno... Tak i wy rozumiejcie, Ŝe umarliście dla grzechu, 
Ŝyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie (Rz 6,3.4.5.11). Znamienne jest właśnie to ostatnie określenie: 
według Pawła bowiem nie wystarczy powiedzieć, Ŝe chrześcijanami są ochrzczeni bądź wierzący; dla niego 
równie waŜne jest stwierdzenie, Ŝe są oni "w Chrystusie Jezusie" (por. takŜe Rz 8,1.2.39; 12,5; 16,3.7.10; 1 
Kor 1,2.3, itd.). Kiedy indziej odwraca on terminy i pisze, Ŝe "Chrystus mieszka w nas/was" (Rz 8,10; 2 Kor 
13,5) czy "we mnie" (Gal 2,20). To wzajemne przenikanie się między Chrystusem a chrześcijaninem, tak 
charakterystyczne dla nauczania Pawła, dopełniają jego wywody na temat wiary. Wiara bowiem, choć łączy 
nas dogłębnie z Chrystusem, podkreśla rozróŜnienie między nami a Nim. JednakŜe - według Pawła - Ŝycie 
chrześcijanina zawiera równieŜ składnik, który moglibyśmy nazwać "mistycznym", jako Ŝe pociąga za sobą 
nasze utoŜsamianie się z Chrystusem i Chrystusa z nami. W tym znaczeniu Apostoł dochodzi wręcz do 
określenia naszych cierpień jako "cierpień Chrystusa w nas" (2 Kor 1,5), tak iŜ "nosimy nieustannie w ciele 
naszym konanie Jezusa, aby Ŝycie Jezusa objawiło się w naszym ciele" (2 Kor 4,10). 
 
To wszystko winniśmy realizować w naszym codziennym Ŝyciu, idąc za przykładem Pawła, który Ŝył stale 
z owym wielkim duchowym rozmachem. Z jednej strony wiara powinna nas utrzymywać w stałej postawie 
pokory wobec Boga, co więcej, do wielbienia i wysławiania Go. W istocie bowiem to, czym jesteśmy jako 
chrześcijanie, zawdzięczamy Jemu i Jego łasce. PoniewaŜ nic i nikt nie moŜe zająć Jego miejsca, trzeba 
więc, abyśmy niczemu ani nikomu nie oddawali takiej czci, jaką Jemu oddajemy.  
 
śaden boŜek nie powinien zatruć naszego duchowego wszechświata, w przeciwnym bowiem razie zamiast 
cieszyć się zdobytą wolnością, popadlibyśmy na powrót w upokarzającą formę zniewolenia. Z drugiej 
strony, nasza radykalna przynaleŜność do Chrystusa oraz fakt, Ŝe "jesteśmy w Nim", musi budzić w nas 
postawę całkowitego zaufania i nieogarniętej radości.  
 
W ostateczności bowiem musimy zawołać wraz ze św. Pawłem: "JeŜeli Bóg z nami, któŜ przeciwko nam?" 
(Rz 8,31). A odpowiedzią jest, Ŝe nic i nikt "nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie 
Jezusie, Panu naszym" (Rz 8,39). Tak wiec nasze Ŝycie chrześcijańskie opiera się na najtwardszej i 
najpewniejszej skale, jaką moŜna sobie wyobrazić. I z niej to czerpiemy wszystkie nasze energie, tak 
właśnie, jak pisze Apostoł: "Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia" (F1p 4,13).  
 
Podejmujmy zatem nasze Ŝycie, z jego radościami i z jego smutkami, wspierani przez te wielkie uczucia, 
które przedstawia nam Paweł. Zaznając 
ich, moŜemy zrozumieć, jak bardzo 
prawdziwe jest to, co pisze sam Apostoł: 
"Wiem, komu uwierzyłem, i pewien 
jestem, Ŝe mocen jest ustrzec mój depozyt 
aŜ do owego dnia", to jest do dnia 
ostatecznego (2 Tm 1,12) naszego 
spotkania z Chrystusem Sędzią, 
Zbawicielem świata i naszym. 
(Katecheza wygłoszona 08.11.2008 r.) 
 
Źródło: KAI 
 
 
 
 
 
 



 
Wiele materiałów moŜna znaleźć na temat św. Pawła, ale chyba najlepiej jest sięgnąć do samych Listów, 
które pozostawił nam, a Kościół zatwierdził je i włączył do kanonu Pisma Świętego… Zapraszam więc do 
czytania Listu do Kolosan. Niech stanie się on zachętą do sięgnięcia do pozostałych Listów Wielkiego 
Apostoła Narodów.  

 
 

Paweł, z woli BoŜej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, do świętych i wiernych w Chrystusie 
braci w Kolosach: łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego!  

Uznanie dla adresatów wyraŜone dziękczynną modlitwąUznanie dla adresatów wyraŜone dziękczynną modlitwąUznanie dla adresatów wyraŜone dziękczynną modlitwąUznanie dla adresatów wyraŜone dziękczynną modlitwą    
Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze, ilekroć modlimy się za was - odkąd 
usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o waszej miłości, jaką Ŝywicie dla wszystkich 
świętych - z powodu nadziei [nagrody] odłoŜonej dla was w niebie. O niej to juŜ przedtem usłyszeliście 
dzięki głoszeniu prawdy - Ewangelii, która do was dotarła. Podobnie jak jest na całym świecie, tak 
równieŜ i u was, owocuje ona i rośnie od dnia, w którym usłyszeliście i poznali łaskę Boga w [jej] 
prawdzie według tego, jak nauczyliście się od umiłowanego współsługi naszego Epafrasa. Jest on 
wiernym sługą Chrystusa zastępującym nas; on teŜ nam ukazał waszą miłość w Duchu.  

Modlitwa o znajomość Boga potwierdzoną ŜyciemModlitwa o znajomość Boga potwierdzoną ŜyciemModlitwa o znajomość Boga potwierdzoną ŜyciemModlitwa o znajomość Boga potwierdzoną Ŝyciem    
Przeto i my od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić [Boga], abyście 
doszli do pełnego poznania Jego woli, w całej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście juŜ postępowali 
w sposób godny Pana, w pełni Mu się podobając, wydając owoce wszelkich dobrych czynów i rosnąc 
przez głębsze poznanie Boga. Niech moc Jego chwały w pełni was umacnia do [okazywania] wszelkiego 
rodzaju cierpliwości i stałości. Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale 
świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego 
umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów.  

BEZWZGLĘDNE PIERWSZEŃSTWOBEZWZGLĘDNE PIERWSZEŃSTWOBEZWZGLĘDNE PIERWSZEŃSTWOBEZWZGLĘDNE PIERWSZEŃSTWO CHRYSTUSA CHRYSTUSA CHRYSTUSA CHRYSTUSA    
Boska godność Chrystusa i Jego dzieło odkupieniaBoska godność Chrystusa i Jego dzieło odkupieniaBoska godność Chrystusa i Jego dzieło odkupieniaBoska godność Chrystusa i Jego dzieło odkupienia    
On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec kaŜdego stworzenia, bo w Nim zostało 
wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy 
Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On 
jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała - Kościoła. On jest 
Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał 
bowiem [Bóg], aby w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: 
przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyŜa.  

Udział adresatów w skutkach odkupieniaUdział adresatów w skutkach odkupieniaUdział adresatów w skutkach odkupieniaUdział adresatów w skutkach odkupienia    
I was, którzy byliście niegdyś obcymi [dla Boga] i [Jego] wrogami przez sposób myślenia i wasze złe 
czyny, teraz znów pojednał w doczesnym Jego ciele przez śmierć, by stawić was wobec siebie jako 
świętych i nieskalanych, i nienagannych, bylebyście tylko trwali w wierze - ugruntowani i stateczni - a 
nie chwiejący się w nadziei [właściwej dla] Ewangelii. Ją to posłyszeliście głoszoną wszelkiemu 
stworzeniu, które jest pod niebem - jej sługą stałem się ja, Paweł.  

Udział Apostoła w misterium ChrystusaUdział Apostoła w misterium ChrystusaUdział Apostoła w misterium ChrystusaUdział Apostoła w misterium Chrystusa    
Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla 
dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. Jego sługą stałem się według zleconego mi wobec was BoŜego 
włodarstwa: mam wypełnić [posłannictwo głoszenia] słowa BoŜego. Tajemnica ta, ukryta od wieków i 
pokoleń, teraz została objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest bogactwo 
chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród was - nadzieja chwały. Jego to głosimy, 



upominając kaŜdego człowieka i ucząc kaŜdego człowieka z całą mądrością, aby kaŜdego człowieka 
okazać doskonałym w Chrystusie. Po to właśnie się trudzę walcząc Jego mocą, która potęŜnie działa we 
mnie.  

Troska Apostoła o wiarę adresatówTroska Apostoła o wiarę adresatówTroska Apostoła o wiarę adresatówTroska Apostoła o wiarę adresatów    
Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczy o was, o tych, którzy są w Laodycei, i o tych 
wszystkich, którzy nie widzieli mnie osobiście, aby ich serca doznały pokrzepienia, aby zostali w miłości 
pouczeni, ku [osiągnięciu] całego bogactwa pełni zrozumienia, ku głębszemu poznaniu tajemnicy Boga - 
[to jest] Chrystusa. W Nim wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte. Mówię o tym, by was nikt nie 
zwodził pozornym dowodzeniem. Choć bowiem ciałem jestem daleko, to jednak duchem jestem z wami, 
ciesząc się na widok waszego porządku i stałości wiary waszej w Chrystusa.  

Trzymać się w Ŝyciu prawdziwego Chrystusa!Trzymać się w Ŝyciu prawdziwego Chrystusa!Trzymać się w Ŝyciu prawdziwego Chrystusa!Trzymać się w Ŝyciu prawdziwego Chrystusa!    
Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego 
korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności. 
Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na 
ludzkiej tylko tradycji, na Ŝywiołach świata, a nie na Chrystusie. W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: 
Bóstwo, na sposób ciała, bo zostaliście napełnieni w Nim, który jest Głową wszelkiej Zwierzchności i 
Władzy. I w Nim teŜ otrzymaliście obrzezanie, nie z ręki ludzkiej, lecz Chrystusowe obrzezanie, 
polegające na zupełnym wyzuciu się z ciała grzesznego, jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie, w 
którym teŜ razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił. I was, umarłych 
na skutek występków i "nieobrzezania" waszego [grzesznego] ciała, razem z Nim przywrócił do Ŝycia. 
Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłuŜny obciąŜający nas nakazami. To właśnie, co było 
naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyŜa. Po rozbrojeniu Zwierzchności i 
Władz, jawnie wystawił [je] na widowisko, powiódłszy je dzięki Niemu w triumfie.  

Przeciw fałszywej asceziePrzeciw fałszywej asceziePrzeciw fałszywej asceziePrzeciw fałszywej ascezie    
Niechaj więc nikt o was nie wydaje sądu co do jedzenia i picia bądź w sprawie święta czy nowiu, czy 
szabatu! Są to tylko cienie spraw przyszłych, a rzeczywistość naleŜy do Chrystusa. Niechaj was nikt nie 
odsądza od nagrody, zamiłowany w uniŜaniu siebie i przesadnej czci aniołów, zgłębiając to, co ujrzał. 
Taki, nadęty bez powodu zmysłowym swym sposobem myślenia, nie trzyma się mocno Głowy - [Tego], z 
którego całe Ciało, zaopatrywane i utrzymywane w całości dzięki wiąŜącym połączeniom członków, 
rośnie BoŜym wzrostem. Jeśli razem z Chrystusem umarliście dla "Ŝywiołów świata", dlaczego - jak gdyby 
Ŝyjąc [jeszcze] w świecie - dajecie sobie narzucać nakazy: «Nie bierz ani nie kosztuj, ani nie dotykaj...!» A 
przecieŜ wszystko to są rzeczy [przeznaczone] do zniszczenia przez spoŜycie - [przepisy] według 
nakazów i nauk ludzkich.  
Przepisy te mają pozór mądrości dzięki kultowi własnego pomysłu, uniŜaniu siebie i nieoszczędzaniu 
ciała, nie dzięki okazywaniu jakiejś wyrozumiałości dla zaspokojenia ciała [grzesznego].  

NOWE śYCIE W CHRYSTUSIENOWE śYCIE W CHRYSTUSIENOWE śYCIE W CHRYSTUSIENOWE śYCIE W CHRYSTUSIE    
Chwalebny Chrystus Chwalebny Chrystus Chwalebny Chrystus Chwalebny Chrystus ---- zasadą nowego Ŝycia zasadą nowego Ŝycia zasadą nowego Ŝycia zasadą nowego Ŝycia    
Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa 
Chrystus zasiadając po prawicy Boga. DąŜcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście 
bowiem i wasze Ŝycie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaŜe Chrystus, nasze Ŝycie, wtedy i wy 
razem z Nim ukaŜecie się w chwale.  

Konieczność umartwieniKonieczność umartwieniKonieczność umartwieniKonieczność umartwienia celem naśladowania Chrystusaa celem naśladowania Chrystusaa celem naśladowania Chrystusaa celem naśladowania Chrystusa    
Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w członkach: rozpuście, nieczystości, lubieŜności, złej 
Ŝądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Z powodu nich nadchodzi gniew BoŜy na synów 
buntu. I wy niegdyś tak postępowaliście, kiedyście w tym Ŝyli. A teraz i wy odrzućcie to wszystko: 
gniew, zapalczywość, złość, zniewaŜanie, haniebną mowę od ust waszych! Nie okłamujcie się nawzajem, 
boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który wciąŜ się 
odnawia ku głębszemu poznaniu [Boga], według obrazu Tego, który go stworzył. A tu juŜ nie ma Greka 



ani śyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we 
wszystkich [jest] Chrystus. Jako więc wybrańcy BoŜy - święci i umiłowani - obleczcie się w serdeczne 
miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, 
jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! Na to zaś wszystko 
[przyobleczcie] miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój 
Chrystusowy, do którego teŜ zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni! Słowo Chrystusa 
niech w was przebywa z [całym swym] bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie 
samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych 
sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko [czyńcie] w imię Pana Jezusa, 
dziękując Bogu Ojcu przez Niego.  

Zasady Ŝycia domowegoZasady Ŝycia domowegoZasady Ŝycia domowegoZasady Ŝycia domowego    
śony bądźcie poddane męŜom, jak przystało w Panu. MęŜowie, miłujcie Ŝony i nie bądźcie dla nich 
przykrymi! Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu. Ojcowie, nie 
rozdraŜniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha. Niewolnicy, bądźcie we wszystkim posłuszni 
doczesnym panom, nie słuŜąc tylko dla oka, jak gdybyście się mieli ludziom przypodobać, lecz w 
szczerości serca, bojąc się [prawdziwego] Pana. Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a 
nie dla ludzi, świadomi, Ŝe od Pana otrzymacie dziedzictwo [wiekuiste] jako zapłatę. SłuŜycie 
Chrystusowi jako Panu! Kto bowiem popełnia bezprawie, poniesie skutki popełnionego bezprawia; a [u 
Niego] nie ma względu na osoby. Panowie, oddawajcie niewolnikom to, co sprawiedliwe i słuszne, 
świadomi tego, Ŝe i wy macie Pana w niebie.  

O gorliwości i roztropności wobec poganO gorliwości i roztropności wobec poganO gorliwości i roztropności wobec poganO gorliwości i roztropności wobec pogan    
Trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwając na niej wśród dziękczynienia. Módlcie się jednocześnie i za nas, 
aby Bóg otworzył nam podwoje [dla] słowa, dla wypowiedzenia tajemnicy - Chrystusa, za co teŜ jestem 
do tej pory więźniem, abym ją obwieścił tak, jak winien [ją] wypowiedzieć. Wobec obcych postępujcie 
mądrze, wyzyskując kaŜdą chwilę sposobną. Mowa wasza, zawsze miła, niech będzie zaprawiona solą, 
tak byście wiedzieli, jak naleŜy kaŜdemu odpowiadać.  

Rola wysłannikówRola wysłannikówRola wysłannikówRola wysłanników    
Wszystko o mnie oznajmi wam Tychik, umiłowany brat, wierny sługa i współpracownik w Panu. 
Wysyłam go do was właśnie po to, Ŝebyście wy wiedzieli o naszych sprawach, a on Ŝeby pokrzepił wasze 
serca - wraz z Onezymem, wiernym i umiłowanym bratem, który jest spośród was: wszystko, co jest tutaj, 
wam oznajmią.  

PozdrowieniaPozdrowieniaPozdrowieniaPozdrowienia    
Pozdrawia was Arystarch, mój współwięzień, i Marek, kuzyn Barnaby, co do którego otrzymaliście 
zlecenia: Przyjmijcie go, jeśli do was przybędzie - i Jezus, zwany Justusem. Ci, będąc z śydów, są 
jedynymi współpracownikami dla królestwa BoŜego, którzy stali się dla mnie pociechą. Pozdrawia was 
rodak wasz Epafras, sługa Chrystusa Jezusa zawsze walczący za was w modlitwach o to, abyście stali 
mocno, doskonali w pełnieniu kaŜdej woli BoŜej. Świadczę o nim, Ŝe usilnie się troszczy o was oraz o 
tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolis. Pozdrawia was Łukasz, umiłowany lekarz, i Demas. 
Pozdrówcie braci w Laodycei, zarówno Nimfasa, jak i Kościół [gromadzący] się w jego domu! A skoro list 
zostanie u was odczytany, postarajcie się, by odczytano go teŜ w Kościele w Laodycei, a wy Ŝebyście teŜ 
przeczytali list z Laodycei. Powiedzcie zaś Archipowi: «UwaŜaj, abyś wypełnił posługę, którą wziąłeś 
od Pana».  

Podpis z błogosławieństwemPodpis z błogosławieństwemPodpis z błogosławieństwemPodpis z błogosławieństwem    
Pozdrowienie ręką moją - Pawła: Pamiętajcie o moich kajdanach! Łaska [niech będzie] z wami! 
            

Paweł z Tarsu 
 

 



 
 
Podaję miejsca w Internecie, gdzie moŜna dowiedzieć się więcej oraz znaleźć ciekawe materiały 
na temat św. Pawła.  
Zapraszam. 

 www.swietypawel.pl 
www.opoka.org.pl 
www.jezuici.pl 
www.opusdei.pl 

 
 
 
 
 

 
 
Święty Paweł był człowiekiem, który nawiązał z Jezusem niezwykle głęboką relację. Gdyby tak nie 

było, nie potrafiłby trafiać do serc tak wielu ludzi, którzy zachwyceni nauką Pawła – chcieli poznać sekret 
Jego siły i miłości. Jest to ogromne wyzwanie dla nas – przeŜywających Rok Świętego Pawła. Naszym 
zadaniem, które stawia on przed nami, jest zbliŜenie się do Mistrza, do Jezusa. Zachęca nas poprzez swoje 
listy do tego, byśmy nawiązali bliską, osobową relację z Jezusem. Jednym z takich sposobów jest adoracja 
Najświętszego Sakramentu. Często pytamy: jak mamy adorować? co mówić Jezusowi? – dziś z pomocą 
przychodzi nam św. Antoni Maria Claret. Spróbujmy skorzystać z jego 
propozycji, aby potem nabrać doświadczenia w adorowaniu Jezusa,  
w rozmowie z Nim. 
 
 
 

Kwadrans przed Przenajświętszym Sakramentem 
 

Proś Mnie o coś dla kogoś… 
Powiedz Mi jego imię, a następnie - co byś chciał, Ŝebym teraz dla niego 

uczynił. Proś o wiele, nie wahaj się prosić. Mów do Mnie prosto i otwarcie 
o biednych, których zamierzasz pocieszyć; o chorych, których cierpienia ty 
widzisz; o zbłąkanych, dla których gorąco pragniesz powrotu na prawdziwą 

drogę. Powiedz mi o wszystkich chociaŜ jedno słowo. 
 

A dla ciebie - czyŜ nie potrzebujesz dla samego siebie jakiejś łaski? 
Powiedz Mi otwarcie, czy moŜe jesteś dumnym, samolubnym, niestałym, 

niestarannym... i poproś Mnie, Ŝebym ci przyszedł z pomocą w twoich 
nielicznych czy teŜ licznych wysiłkach, które podejmujesz, by się pozbyć 
tych wad. Nie wstydź się! Jest wielu sprawiedliwych, wielu świętych w 

niebie, którzy popełniali dokładnie te same błędy. Ale oni prosili pokornie... 
i z biegiem czasu zobaczyli, Ŝe są od tego wolni. Nie zwlekaj prosić teŜ o 
zdrowie, o szczęśliwe zakończenie twoich prac, interesów czy studiów. To 
wszystko mogę ci dać i daję. A Ja Ŝyczę sobie, Ŝebyś Mnie o to prosił, jeśli 
się to nie zwraca przeciwko twojemu uświęceniu, natomiast jemu sprzyja i 
je wspiera. Czego ci akurat dzisiaj potrzeba? Co mogę dla ciebie uczynić? Gdybyś ty wiedział, jak bardzo 

pragnę ci pomóc! 
 

Czy masz w tej chwili jakiś plan? 
Opowiedz Mi o nim. Czym się zajmujesz? O czym myślisz? Co mogę uczynić dla twojego brata, dla twojej 
siostry, twoich przyjaciół, twojej rodziny, dla twoich przełoŜonych? Co ty chciałbyś dla nich uczynić? A co 
do Mnie - czy nie masz Ŝyczenia, Ŝebym był uwielbiany? Czy zechciałbyś swoim przyjaciołom uczynić coś 



dobrego, im, których ty moŜe bardzo kochasz, ale oni Ŝyjąc nie myślą o Mnie? Powiedz Mi: co dzisiaj budzi 
nadzwyczaj twoją uwagę? Czego pragniesz z utęsknieniem? Jakie środki posiadasz, aby to osiągnąć? 
Powiedz Mi o twoim nieudanym przedsięwzięciu, a Ja powiem ci przyczyny niepowodzenia. Czy nie 

chciałbyś Mnie dla siebie pozyskać? 
 

MoŜe czujesz się samotnym lub źle usposobionym? 
Opowiedz Mi w szczegółach, co cię smuci. Kto cię zranił? Kto obraził twoją miłość 

własną? Kto ciebie zniewaŜył? Informuj Mnie o wszystkim, a wnet dojdziesz tak 
daleko, Ŝe powiesz, iŜ za Moim przykładem wszystko darujesz i wszystko 
zapominasz. Za nagrodę otrzymasz Moje pocieszające błogosławieństwo. 

 
MoŜe się boisz? 

Czy odczuwasz w swojej duszy owo nieokreślone przygnębienie, które wprawdzie jest bez podstaw, ale 
mimo to nie przestaje rozrywać ci serca? Rzuć się w ramiona Mojej Opatrzności! Jestem przy tobie, u 

twojego boku. Ja wszystko widzę, wszystko słyszę i w Ŝadnym momencie nie zostawię cię. Czy odczuwasz 
antypatie u ludzi, którzy cię przedtem lubili, a którzy cię teraz zapomnieli, od ciebie się odwrócili mimo, Ŝe 

z twojej strony nie było najmniejszego powodu do tego? Poproś za nich, a Ja ich przywrócę do twojego 
boku, jeŜeli nie staną się zawadą dla twojego uświęcenia. 

 
 

A czy nie masz czasem jakiejś radosnej wiadomości dla Mnie? 
Dlaczego nie pozwalasz Mi w niej uczestniczyć? PrzecieŜ jestem twoim Przyjacielem. Opowiedz Mi, co 
pokrzepiło twoje serce i wywołało twój uśmiech w okresie od twoich ostatnich odwiedzin u Mnie? Być 

moŜe miałeś przyjemne zaskoczenia, moŜe otrzymałeś szczęśliwe wiadomości, list, sympatie, moŜe 
przezwycięŜyłeś trudności, wyszedłeś z sytuacji bez wyjścia? To 
wszystko jest Moim dziełem. Ty masz Mi po prostu powiedzieć: 

„Dziękuję, mój Ojcze!” A czy nie chcesz Mi nic obiecać? Ja czytam 
w głębi twojego serca. Ludzi moŜna łatwo zmylić, ale nie Boga. 

Mów więc otwarcie do Mnie. Czy jesteś zdecydowany nie poddawać 
się więcej wiadomej okazji do grzechu, zrezygnować z rzeczy, która 
ci szkodzi, nie czytać ksiąŜki, która pobudza twoją wyobraźnię, nie 

przestawać z człowiekiem, który zmącił spokój twej duszy? Czy 
będziesz znowu łagodnym, miłym i usłuŜnym wobec tego 

człowieka, którego miałeś do dziś za wroga, bo ci się 
sprzeniewierzył? Więc dobrze, powracaj teraz znowu do twojego 
zajęcia, do twojej pracy, do twoich studiów. Ale nie zapominaj kwadransu, który przeŜywaliśmy razem. 

Zachowaj - jak dalece moŜesz - milczenie, skromność, wewnętrzne skupienie, miłość bliźniego. 
 

Kochaj Matk ę Moją, która i twoj ą jest. 
 
 
 

 
I przyjdź znowu z sercem przepełnionym jeszcze 

większą miłością i jeszcze bardziej oddanym 
Mojemu Duchowi. Wtedy znajdziesz w Moim 

Sercu codziennie nową miłość, nowe 
dobrodziejstwa i nowe pocieszenia. 

 
 
 
 
 

 



Organizujemy dni skupienia i rekolekcje dla dziewcząt  – szczególnie  

ze szkół średnich, dla studentek i dziewcząt pracujących.  

Chciałybyśmy serdecznie zaprosić takie osoby 

 do uczestnictwa w tych spotkaniach. 

 

Terminy i miejsca dni skupienia. 

5-7.12.2008 r. – Konstancin-Jeziorna (koło Warszawy) 

9-11.01.2009 r. – Zakopane 

27-29.03.2009 r. – Wilno 

24-26.04.2009 r. - Częstochowa 

Opłata: ofiara. 

Kontakt i bliższe informacje: 

s. Alicja Bronakowska 

e-mail: alaaniol@gmail.com 

*** 

s. Anna Mroczek 

ul. Broniewskiego 28/30 

05-510 Konstancin-Jeziorna 

tel. kom. 0 695 396 689 

e-mail: amroczek44@gmail.com 

 

 

Podczas ferii zimowych zapraszamy na rekolekcje: 

„PATRZMY NA CHRYSTUSA, KTÓRY NAM W WIERZE PRZEWODZI I JĄ 

WYDOSKONALA” 

16-20.02.2009 r. w Zamku Bierzgłowskim 

Kontakt: 509364085  

e-mail: angelusmotyl@wp.pl 


