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Kto ma przykazania 
moje i zachowuje je, 

ten Mnie miłuje. 
Kto zaś Mnie miłuje, 
ten będzie umiłowa-

ny przez Ojca mego, a 
również Ja będę go 

miłował i objawię mu 
siebie. 
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Ewangelizacja wg przepisu Św. Pawła (cz. 1) 
o. Remigiusz Recław SJ 

Jak ewangelizował św. Paweł, że tysiące słuchaczy przyjmowało Chrystusa jako swoje-
go Pana i Zbawiciela? Czy dwa tysiące lat później jego strategia działania jest nadal ak-
tualna? Może Was tym zaskoczę, ale w Odnowie w Duchu Świętym bardzo często na-
śladujemy metody ewangelizacyjne Apostoła Narodów, zupełnie nie zdając sobie z tego 
sprawy. 

SZEROKI ZASIĘG 
Cechą wyróżniającą św. Pawła była mobilność. Nie przywiązywał się ani do miejsca poby-
tu, ani do konkretnej wspólnoty. Potrafił w jednym mieście przebywać przez długi czas, a 
w innym – jeśli zachodziła taka potrzeba – krótko. Podobnie dzisiaj wiele wspólnot po-
dejmuje ewangelizację zewnętrzną. Nie oznacza to jednak permanentnego przemiesz-
czania się, na co nie pozwala życie zawodowe i rodzinne. Jednak od czasu do czasu po-
dejmujemy ewangelizację dla innej grupy czy parafii – członkowie jednej wspólnoty dzie-
lą się dobrem w drugiej wspólnocie: przynoszą pozdrowienie, modlą się razem, dzielą 
własnym doświadczeniem. Czasem na kilka miesięcy zmieniamy wspólnotę, aby pomóc w 
innej przeprowadzić formację lub seminarium. To bardzo Pawłowe metody, które rów-
nież dziś podejmujemy. 

TWORZENIE WSPÓLNOT 
Św. Paweł miał taki styl działania, że gdy przybywał do jakiegoś miasta, zakładał w nim 
nową wspólnotę. A jeśli w danym mieście jakaś już istniała – robił wszystko, aby ją umoc-
nić. Ten charyzmat św. Pawła możemy nazwać „wspólnototwórczym”. Robił wszystko, 
aby w miejscu, gdzie ewangelizuje, powstała wspólnota, która będzie kontynuować jego 
dzieło. Współcześni ewangelizatorzy również starają się o powstanie wspólnoty jako 
owocu tej posługi. Różnie im to wychodzi, ale Paweł także miał z tym rozmaite trudności 
– w Atenach uwierzyło tylko niewielu, podczas gdy w Kolosach i Koryncie powstały duże 
wspólnoty. Podobnie zdarza się i dzisiaj, że czasem tylko kilku uczestników ewangelizacji 
ma pragnienie przystąpienia do wspólnoty, a innym razem na pierwsze spotkanie przy-
chodzi blisko sto osób. 

STAŁA FORMACJA 
Paweł nie tylko zakładał wspólnoty, ale też później o nie dbał. Starał się powtórnie je od-
wiedzać. Prowadził im również stałą formację poprzez listy, które do nich pisał. Wiele 
listów – choć skierowanych do konkretnego kościoła – czytano też w innych. Dziś jest 
podobnie: wspólnoty organizują różnego rodzaju sesje formacyjne, rekolekcje, niektórzy 
wydają książki lub czasopisma. A wszystko po to, aby pomagać sobie nawzajem w posłu-
giwaniu i życiu na co dzień Ewangelią. 

DOSTOSOWANIE DO SŁUCHACZY 
Styl ewangelizacji prowadzonej przez św. Pawła był bardzo zróżnicowany. Apostoł zmie-
niał go zależnie od rodzaju audytorium, do jakiego przemawiał. Inaczej mówił do Żydów, 
inaczej do pogan, a jeszcze inaczej do wspólnot chrześcijańskich. Żydom mówił o wypeł-



Spotkania Wspólnoty 
odbywają się 

we wtorki 
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szego Sakramentu 
1830 – Eucharystia 
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nieniu się obietnic. Do pogan mówił o jedynym Bogu, który stworzył świat i przyszedł na 
ziemię, aby nas zbawić. Chrześcijanom zaś przypominał często o wolności w Chrystusie, o 
Jego łasce, ale też o odpowiedzialności płynącej z przyjęcia wiary. Zasadniczo ci, którzy 
dziś ewangelizują – również korzystają z rozmaitych metod w różnych sytuacjach. Inaczej 
mówi się w kościele, do uczestników coniedzielnych Mszy św. Inaczej do osób, które na-
leżą do wspólnoty przy parafii. Jeszcze inaczej podczas ewangelizacji ulicznej, gdy spoty-
kamy ludzi, którzy nie potrafią powiedzieć „Ojcze nasz”. A zupełnie inaczej trzeba mówić 
w sytuacjach „ewangelizacji przymusowej” – np. podczas rekolekcji dla gimnazjalistów. 
Gdy te wszystkie aspekty bierzemy pod uwagę – ewangelizacja, jaką prowadzimy, może 
być bardziej skuteczna. 

Słowo Boże do medytacji 
 śr – Mt 10, 22-25a Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do in-

nego 

 cz – J 19, 25-27 Oto Matka twoja 

 pt – Mt 10, 28-33 Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało 

 so – J 14, 7-14 Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca 

 n – J 15, 1-8 Kto trwa w Chrystusie, przynosi owoc obfity 

 pn – J 14, 21-26 Duch Święty nauczy was wszystkiego 

 wt – J 10, 11-16 Dobry pasterz daje życie za owce 

Intencje do modlitwy 
 W intencji Ojca Świętego Benedykta XVI o światło Ducha Świętego i siły fizyczne 

potrzebne do prowadzenia Kościoła. 
 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, chęć do służby i ochronę przed znie-

chęceniem. O rozbudzenie daru proroctwa i utworzenie diakonii prorockiej, a 
zwłaszcza za uczestników kursu Eliasz w Stryszawie. 

 O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowi-
zualne, portal Żywa Wiara i inne.). 

 O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia. 
 W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 
 O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin i 

bliskich. 
 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 

Ogłoszenia 

1. We wtorek, 8 maja będzie miała miejsce Wspólnotowa Eucharystia w Bazylice. O 
18.00 spotykamy się na nabożeństwie majowym w Bazylice. O 18.30 - przygoto-
wanie do liturgii w auli Jana Pawła II. Około 19.15 rozpoczęcie Eucharystii w ko-
ściele. 

2. Kolejna katecheza audiowizualna odbędzie się 15 maja. Swoje świadectwo wygło-
si Mirek „Kola” Kolczyk. Tytuł spotkania: „Z ciemności do Światła”.  

3. Sympozjum „Magia – cała prawda” ze względu na czuwanie odnowy na Jasnej Gó-
rze w dniu 19 maja, zostało przełożone na miesiące jesienne. 

4. Dnia 26 maja w kościele ksks. Saletynów będzie miało miejsce czuwanie przed ze-
słaniem Ducha Świętego. Nasza Wspólnota została poproszona, aby objąć modli-
twą grupę muzyczną, która wtedy ma posługiwać. 

5. W dniach od 22 do 24 czerwca planowane są rekolekcje wyjazdowe Wspólnoty. 
Proszę uwzględnić ten czas w swoich planach na czerwiec. Bliższe informacje zo-
staną podane wkrótce. 

 
 

 pogotowie wstawiennicze tel. 884.170.280  
 e-mail: odnowa.bernardyni@gmail.com  www.odnowa.bernardyni.rzeszow.pl  


