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To jest moje przyka-
zanie, abyście się 

wzajemnie miłowali, 
tak jak Ja was umiło-

wałem. 
 

J 15, 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ewangelizacja wg przepisu Św. Pawła (cz. 2) 
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. 
 
WYCHOWANIE DO WYZWAŃ 
Paweł zabiegał również o to, aby w każdej wspólnocie uformować swoich następców. Nie 
tylko tworzył wspólnoty, ale również je strukturyzował. Czasem też musiał interwenio-
wać, jeśli w którejś z nich coś nie funkcjonowało właściwie. W tym wszystkim widać jest 
jego mądrość: z jednej strony czuł się odpowiedzialny za utworzone wspólnoty, z drugiej 
– robił wszystko, aby były one samodzielne. 
Paweł zawsze zabiegał o to, aby swoim osobistym świadectwem życia dawać dobry przy-
kład. Zwraca na to szczególną uwagę podczas mowy w Milecie (por. Dz 20). Świadomy 
jest też, że wśród uczniów może się zdarzyć zgorszenie lub powstaną trendy osłabiające 
jedność, a ludzie wierzący w Jezusa nie staną się nagle idealni. Przewidując to, podejmo-
wał ciągły trud tworzenia wspólnot i formacji ich członków. Czytając jego listy przekona-
my się, że w pierwszych wspólnotach – nawet tych zakładanych przez niego samego – 
były skazy i to czasem bardzo poważne. Podobnie w polskiej Odnowie coraz lepiej zaczy-
namy rozumieć, że wspólnota nie jest grupą ludzi idealnych, ale grzeszników, którzy po-
dejmują nieustanny trud zbliżania się do Boga. Wielu nowonawróconych przeżywa fru-
strację, ponieważ z wielką nadzieją przystępują do wspólnoty w Kościele, a tu okazuje się, 
że uczestnicy spotkań nie są chodzącymi aniołami. Stąd coraz więcej książek dotyka pro-
blemu uzdrawiania relacji we wspólnocie, a niektóre ośrodki organizują także sesje po-
dejmujące ten temat. 

ZNAKI UZDROWIENIA 
Paweł ewangelizując podejmował modlitwę o uzdrowienie. Nie wiemy dokładnie jak ona 
przebiegała, ale wiemy, że była obecna. Taka modlitwa gromadziła tłumy. Ludzie z wielką 
wiarą przychodzili tam, gdzie modlił się św. Paweł – wierzyli bowiem, że Bóg może ich 
uzdrowić. Dzisiaj również tego doświadczamy – gdy ewangelizacji towarzyszy modlitwa o 
uzdrowienie, za każdym razem przyciąga ona tłumy. Tam, gdzie Bóg czyni wielkie rzeczy, 
ludzie przychodzą. Jednak uzdrowienia towarzyszą zawsze głoszeniu Królestwa Bożego. 
One potwierdzają głoszone Słowo, bo Słowo Boga ma moc. 

WSPÓŁRACA Z RZĄDZĄCYMI 
Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Otóż św. Paweł współpra-
cował z władzami miast w ewangelizacji. Liczył się z tymi, którzy rządzili w odwiedzanych 
przez niego miastach! Wielokrotnie ratowało mu to życie lub sprawiało, że choć był 
więźniem – traktowany był wyjątkowo. Myślę, że i my coraz częściej naśladujemy w tym 
Pawła. Jeśli władze naszych miast dostrzegają dobro, jakie czynimy – chcą je wspierać, 
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także finansowo. To dzięki dobrej współpracy Odnowy z władzami miasta w Rzeszowie 
odbywają się każdego roku wspaniałe koncerty „Jednego serca, jednego ducha”, w Płoc-
ku – „Wieczory chwały”, w Łodzi – „Warsztaty Muzyczne”. Z pewnością współpracujemy 
z miastem w wielu innych ośrodkach, te trzy podałem jedynie jako przykład. 
Widzimy zatem, że w wielu kwestiach naszej działalności naśladujemy Apostoła Naro-
dów. Warto być tego świadomym, ponieważ pozwala nam to zobaczyć ciągłość naszych 
działań w Kościele. I możemy być wdzięczni Bogu, że daje nam szansę uczestniczyć w tak 
wielkich rzeczach. Czasem wydaje się nam, że jesteśmy w czymś pionierami, a może in-
nym razem, że trudno nas zastąpić… Może po części to jest prawdą, jednak historia Ko-
ścioła i historia ewangelizacji jest tak bogata, że swoim działaniem wpisujemy się jedynie 
w kontynuowanie dzieła Boga na ziemi. Po nas przyjdą kolejni, z pewnością mądrzejsi… I 
to jest piękne. 

Słowo Boże do medytacji 
 śr – J 15, 1-8 Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity 

 cz – J 15, 9-11 Wytrwajcie w miłości mojej 

 pt – J 15, 12-17 To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali 

 so – J 15, 18-21 Nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem 

 n – J 15, 9-17 Przykazanie miłości 

 pn – J 15, 9-17 Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem 

 wt – J 16, 5-11 Jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie 

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 procesie tworzenia fundacji. 
 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. Za tydzień (15 maja, g. 19.10) odbędzie się kolejna katecheza audiowizualna. Swo-
je świadectwo wygłosi Mirek „Kola” Kolczyk. Tytuł spotkania: „Z ciemności do 
Światła”. Prosimy członków Wspólnoty o rozwieszenie plakatów. 

2. 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. 

3. W dniach od 22 do 24 czerwca planowane są rekolekcje wyjazdowe Wspólnoty. 
Proszę uwzględnić ten czas w swoich planach na czerwiec. Rekolekcje, pt. „Przyja-
ciela mam” będzie prowadził o. Wiktor. 

4. Ostatnia przed wakacjami katecheza odbędzie się 26 czerwca. Naszym gościem 
będzie Robert Tekieli, a zajmiemy się problemem sekt i psychomanipulacji. 
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