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„Dla mnie żyć – to 

Chrystus, umrzeć – to 
zysk” 

 
Flp 1, 21 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

              Za patrona naszej Fundacji Charismata obraliśmy św. Pawła Apostoła. To dobry mo-

ment, aby przypomnieć sobie jego życie, nauczanie, podróże, dzieło ewangelizacyjne, ale przede 

wszystkim jego miłość do naszego Pana Jezusa Chrystusa. 

 

Oto fragmenty książki „Odpoczynek ze św. Pawłem” ks. prof. Marka Starowieyskiego. 

 

Lament nieczytanej Biblii 

              W „Kręgu Biblijnym” Romana Branstaettera znajduje się tekst pod tym właśnie tytułem. 

Są to żale Biblii, ustawionej na najwyższej półce między pożółkłymi i nietkniętymi tomami starej 

encyklopedii Orgelbranda, od lat nietkniętej. Biblia medytuje nad swym niewesołym losem, poka-

zując jak refren pytanie skierowane do jej właściciela: „Po co zapłaciłeś za mnie trzysta złotych, 

po co dźwigałeś mnie w teczce przez miasto i po co mnie przyniosłeś do domu? 

              I smutnie rozważa: były przecież okazje, by sięgnąć po nią: kiedy przy stole wybuchła 

dyskusja na temat słów Jezusa – można było w niej je sprawdzić; kiedy umarł syn, a potem żona i 

gdy właściciel chodził bezradnie, szukając pomocy – mógł w niej znaleźć pocieszenie i rozwiąza-

nie swoich tragicznych pytań; ale nie sięgnął do niej, a ona dalej stała wśród pożółkłych i nietknię-

tych tomów starej encyklopedii Orgelbranda. I nie sięgnął aż do swej śmierci… 

              Gdy zaczynałem swoją pracę kapłańską w latach sześćdziesiątych, Biblia była skarbem: 

Nowy Testament można było dostać spod lady, o Starym nie było mowy. Dziś wszystko się zmie-

niło: można wybierać przekład, format, oprawę, nawet poszczególne księgi. I co najważniejsze, 

jest dziś wielu, nawet bardzo wielu tych, co do niej sięgają, a nawet czytają ją regularnie. Ale ile 

jest jeszcze Biblii, które mogłyby wygłosić taki sam lament, stojąc gdzieś wśród pożółkłych 

szpargałów na najwyższej półce, wprawdzie na honorowym miejscu (zwłaszcza w czasie kolędy!), 

ale nietknięte. 

              Ojciec Święty, ogłaszając rok 2008 rokiem św. Pawła, pragnął, abyśmy sięgnęli do listów 

tego wielkiego Apostoła. Taki jest też cel tych rozważań. Nie są one komentarzem do listów św. 

Pawła, ale jakby notatnikiem z lektury niektórych jego tekstów, pisanych w zimowe wieczory w 

czasie ferii spędzonych na plebanii w Porąbce koło Żywca. Te moje uwagi proponuję czytelni-

kom. Mogą się z nimi zgadzać lub nie zgadzać, ważne jest, aby nie pozostali obojętni, nie tyle 

wobec tych tekstów, ile wobec listów św. Pawła, i aby św. Paweł nie mógł się żalić, jak ta nieczy-

tana Biblia. Chodzi więc o to, by zachęciły one do utwierdzenia swojej wiary i szukania mądrości 

życiowej u Apostoła Narodów oraz próbowania rozwiązania w tym świetle swoich problemów. W 

czasie wypoczynku mamy nieco więcej wolnego czasu. Sięgnijmy więc wtedy do Biblii, sięgnij-

my do listów św. Pawła.  

 

Dlaczego odpoczynek ze św. Pawłem? 

              Ojciec Święty ogłosił rok 2008 rokiem św. Pawła. Dlaczego to uczynił i dlaczego warto 

teraz zająć się tym wielkim apostołem i pisarzem? 

Apostoł. Przybył pieszo lub statkiem tysiące kilometrów, aby głosić Jezusa i to ukrzyżowanego. I 

nic go nie powstrzymywało: katalog jego przygód, prawdopodobnie niekompletny, zawarty w 

Drugim Liście do Koryntian, do którego powrócimy jeszcze, pokazuje jego ogromny zapał: miłość 

Chrystusa go ponagla. Głosi Chrystusa Żydom i poganom, mądrym i prostym, kobietom i męż-

czyznom, wszystkim. Jest więc wzorem niezmordowanego apostoła. 

              Ale jest i pisarzem. Trzynaście zachowanych listów daje doskonały obraz jego duszy. I 

znowu: głosi chwałę Chrystusa, tyle że słowem pisanym; wykłada, dyskutuje, gani, pociesza, za-

chęca. A wszystkie one tchną zapałem, czasami zdania mu się rwą (nie mówiąc o pogwałceniu 

gramatyki!), bo słowa nie są w stanie wyrazić tego, co on czuje. Nie jest to, powiedzmy jasno, 

lektura łatwa, czasami nawet okazuje się bardzo trudna, ale warto jest wgryźć się w te teksty, we-

drzeć się w głębię jego myśli! Obok rozważań teologicznych znajdziemy piękne hymny jego au-
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torstwa i powtarzane przez niego pieśni starożytnego Kościoła, liryczne modlitwy i osobiste wy-

znania. Jak wielką korzyść może nam przynieść ich lektura! 

              A więc Apostoł, którego warto naśladować, i pisarz, którego warto czytać, i to często. 

Może te krótkie rozważania, biorące za punkt wyjścia teksty św. Pawła, zachęcą nas do wzięcia do 

ręki jego listów i przeczytania opowiadania o jego podróżach zawartych w Dziejach Apostolskich, 

a te z kolei zbliżą nas do niego, a on nas zbliży do Tego, którego tak kochał – Jezusa. I być może 

zaczerpniemy co nieco, z jego żarliwości i miłości… 

Słowo Boże do medytacji 

 śr – Mt 20, 20-28 Kielich mój pić będziecie 

 cz – Mt 13, 10-17 Dlaczego Jezus naucza w przypowieściach 

 pt – Mt 13, 18-23 Wyjaśnienie przypowieści o siewcy 

 so – Mt 13, 24-30 Przypowieść o chwaście w zbożu 

 n –  J 6, 1-15 Jezus rozmnaża chleb 

 pn – Mt 13, 31-35 Przypowieść o ziarnku gorczycy i o kwasie 

 wt – Mt 13, 36-43 Wyjaśnienie przypowieści o chwaście 

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

trzebne do prowadzenia Kościoła. 

 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, chęć do służby i ochronę przed zniechęce-

niem.O rozbudzenie daru proroctwa i umocnienie diakonii prorockiej. O rozbudzenie daru 

tłumaczenia języków, o dar rozeznawania proroctw, o dar jedności we Wspólnocie, o to, 

aby Duch Święty prowadził spotkania modlitewne. 

 O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne, 

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. W czasie wakacji spotkania Wspólnoty odbywają się tak jak zwykle. Na 17:00 zapraszamy do 

kaplicy Matki Bożej Rzeszowskiej na Adorację Najświętszego Sakramentu, a potem na Mszę 

świętą o 18:30. Po Mszy spotkanie modlitewne w auli bł. Jana Pawła II. 

2. Dnia 28 lipca (sobota) swoje zakonne imieniny obchodzić nasz pasterz o. Wiktor Tokarski. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji solenizanta w czasie Mszy świętej o 18.30. 

3. Msza Święta dla Odnowy Diecezji Rzeszowskiej odbędzie się 25 lipca o godz. 19 w Kościele 

Matki Bożej Saletyńskiej. 

4. Dnia 3-4 listopada odbędzie się Podkarpackie Forum Charyzmatyczne. Koszt 20 zł. (uczestnic-

two) lub 40 zł. (uczestnictwo i wyżywienie w sobotę) plus transport. Zainteresowanych prosi-

my o kontakt z animatorką diakonii organizacyjnej Wiesią. 

5. Dnia 25 lipca do „Gazety Polskiej” zostanie dołączony wstrząsający dokument pt. „Egzorcy-

sta”, będący rejestracją spotkania z o. Gabrielem Amorthem. Film ten ukazuje kulisy posługi 

egzorcystów i dotyka różnych aspektów ich działania podkreślając rolę egzorcyzmów w Ko-

ściele. 

6. W odpowiedzi na antychrześcijański koncert Madonny, który ma się odbyć 1 sierpnia w 

Warszawie, zachęcamy do włączenia się w nowennę od 24 lipca do 1 sierpnia (dowolnie: 

koronka, różaniec, Adoracja, itp.) i uwielbienia Boga w dniu koncertu. 
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