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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

Piszę do Was z okazji zbliżających się rekolekcji 
„Źródło” które rozpoczną się w naszej parafii w czwartek 
23, a zakończą niedzielą 26 sierpnia 2018 r.  

W sobotę 25 sierpnia przywiozę z Zakrzówka do naszej 
parafii kopię łaskami słynącego Krzyża Trybunalskiego z 
archikatedry. Będziemy go gościć cały tydzień. W sobotę 1 
września po Mszy św. zostanie przewieziony do Szastarki.  

Na stronie 45 macie list prowadzącego rekolekcje ks. 
Piotra Irackiego.  Proszę, byście dokładnie się z nim 
zapoznali. 

Aby łatwiej było zrozumieć tematykę rekolekcji na 
stronie 49 drukuję Wam fragmenty Biblii, na podstawie 
których będą prowadzone przez księdza Piotra rozważania. 

Warto je rozważyć w trakcie niedzielnego spotkania 
rodzinnego, czy też któregoś wieczoru można przygotować 
wspólne czytanie Biblii i dzielenie się przemyśleniami na 
podstawie tych fragmentów (oczywiście nie wszystkie na 
raz maksymalnie dwa trzy przy jednym spotkaniu). Sami 
się zdziwicie jak to umocni waszą więź między sobą i z 
Bogiem. Ponadto gdy będą rozwijane na naukach 
rekolekcyjnych łatwiej będzie nam je zrozumieć i 
zapamiętać, by później wdrożyć je w  życiu codziennym. 
Jest to także próba religijności Waszej rodziny. Jeśli by 
Wam się nie udało tego zrealizować, to należałoby sobie 
odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego tak się stało? Być może 
macie problem z  relacjami wewnątrz rodziny albo problem 
z relacją z Bogiem. W obu wypadkach należałoby 
zastanowić się, co zrobić, by to zmienić.  
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Czym jest „Źródło”? Na stronie 40 wyjaśnia ks. 
MICHAŁ ZYBAŁA, koordynator projektu. Jest to artykuł 
przedrukowany z Niedzieli - Edycja lubelska 9/2014, str. 1, 
3 2014-02-27 http://niedziela.pl/artykul/110819/nd/Przyjdz-do-zrodla 

Jako Wasz proboszcz  
zapraszam  

Was serdecznie  
do udziału w naszych rekolekcjach. 

 

Będą zupełnie inne niż znacie dotychczas. Zaproście 
tych, których ścieżka do kościoła już zarosła – może to być 
ostatnia okazja by się nawrócili…  

Ciągle myślę o tych kilku, których zapraszałem osobiście 
na Mszę i na rekolekcje… już nie skorzystają… jeden 
zginął tragicznie, inny zmarł w następnym tygodniu po 
naszej rozmowie, tuż po rekolekcjach, na których 
oczywiście nie był, mimo mojego osobistego zaproszenia, 
inny… nie wszyscy spoczywają na naszym cmentarzu… A 
szkoda, kiedyś byli pewnie wspaniałymi ludźmi… niestety 
pod koniec się pogubili…W imieniu Boga i Jego miłości 
rozmawiałem z nimi, ale mówili później…  nie zdążyli 
wykorzystać szansy. A Ty? Zapraszam Cię. Co z tym 
zrobisz? Mam jeszcze wielu mieszkających na terenie 
mojej parafii, których powinienem zaprosić do powrotu na 
jej łono. Może niektórym wystarczy ten tekst…? 

Osobiście czuję odpowiedzialność za wszystkich parafian 
i staram się dotrzeć do każdego ze słowem Jezusa. 
Ponieważ w kościele jest Was około 30%, staram się to 
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zrealizować pisząc do Was. Informatory  dotrą do każdego 
domu dzięki naszym Radnym. Co z nim zrobicie, to już 
Wasza wolna wola, Wasza osobista decyzja, która 
zaowocuje w wieczności…  

Ciągle brzmią mi w uszach słowa proroka Ezechiela 
(3,18). Nie możemy się posłużyć oryginałem dlatego kilka 
(10) tłumaczeń tego tekstu: 

BIBLIA WUJKA 1923 

Jeźli, gdy Ja rzeknę niezbożnemu: Śmiercią umrzesz: nie 
opowiesz mu, ani mu rzeczesz, aby się odwrócił od drogi 
swéj niezbożnéj, i żył, on niezbożny w niezbożności swéj 
umrze, a krwie jego z ręki twéj szukać będę. 

GDAŃSKA 1881 

Gdybym Ja rzekł niepobożnemu: Śmiercią umrzesz, a nie 
napomniałbyś go, i nie mówiłbyś, abyś go odwiódł od 
niezbożnej drogi jego, tak, żebyś go przy żywocie 
zachował, tedy onci niezbożny w nieprawości swojej 
umrze; ale krwi jego z ręki twojej szukać będę. 

GDAŃSKA 2017 

Gdy powiem bezbożnemu: Z pewnością umrzesz, a nie 
upomnisz go ani nie ostrzeżesz, aby go odwieść od jego 
bezbożnej drogi, aby uratować jego życie, to ten bezbożny 
umrze w swojej nieprawości, ale jego krwi zażądam z 
twojej ręki. 

CYLKOW 

Gdy powiem do złoczyńcy: "śmierć poniesiesz!" a tybyś 
nie ostrzegał go i nie napominał, aby odwieść złoczyńcę od 
drogi jego niecnej, aby go przy życiu zachować, tedy on 
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jako złoczyńca wskutek winy swej zginie, ale krwi jego z 
ręki twojej poszukiwać będę. 

TYSIĄCLECIA WYD5 

Jeśli powiem bezbożnemu: Z pewnością umrzesz, a ty go 
nie upomnisz, aby go odwieść od jego bezbożnej drogi i 
ocalić mu życie, to bezbożny ów umrze z powodu swego 
grzechu, natomiast Ja ciebie uczynię odpowiedzialnym za 
jego krew. 

BRYTYJKA 

Jeżeli powiem do bezbożnego: Na pewno umrzesz, a ty 
go nie ostrzeżesz i nic nie powiesz, aby bezbożnego ostrzec 
przed jego bezbożną drogą tak, abyś uratował jego życie, 
wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, ale Ja 
uczynię cię odpowiedzialnym za jego krew. 

POZNAŃSKA 

Jeśli powiem grzesznikowi: "Na pewno umrzesz", a nie 
upomnisz go i nie przemówisz do niego, żeby go przestrzec co do 
jego bezbożnego postępowania, aby żył, grzesznik ten umrze w 
swej nieprawości, ale jego krwi będę dochodził na tobie. 

WARSZ.PRASKA 

Jeżeli powiem jakiemuś złoczyńcy, że musi umrzeć, a ty nie 
powtórzysz mu tego, aby go skłonić do zejścia ze złej drogi, 
iżby mógł ocalić swoje życie, to złoczyńca ów będzie musiał 
umrzeć z powodu swoich występków, ale na ciebie spadnie 
wina za jego krew. 

ŚLĄSKIE.TOW.BIB. 

Gdy powiem do złoczyńcy: Poniesiesz śmierć; a ty byś go 
nie ostrzegł i nie napomniał, by odwieść złoczyńcę z jego 
niecnej drogi i aby go zachować przy życiu – wtedy on, jako 



Słowo wstępne 

 5 

złoczyńca, zginie na skutek swojej drogi, ale jego krwi będę 
poszukiwał w twojej ręce. 

EIB.BIBLIA.2016 

Gdy powiem do bezbożnego: Na pewno umrzesz! - a ty go 
nie przestrzeżesz, nic nie zrobisz, by odwieść bezbożnego od 
jego bezbożnego postępowania, tak aby zachował życie, to ten 
bezbożny umrze z powodu swojej winy, ale za jego krew będę 
rozliczał ciebie. 

Mam świadomość, że moje zbawienie w dużej mierze 
zależy od zbawienia moich parafian, których Bóg dał mi 
pod opiekę…  

Zachęcam do rozważenia tego słowa tych którzy „dobrze 
się mają” (Mt 9, 12-13). Odpowiedzmy sobie na pytanie co 
zrobiłem, by zachęcić do powrotu tych, którzy odeszli od 
Boga. Jak często boję się wyjść z „braterskim 
upomnieniem”. Oni czasami tego nie są świadomi jak 
daleko są od Boga... Nie ma w nich życia sakramentalnego, 
a na pytanie czy są wierzący - oczywiście powiedzą, że tak. 
Tylko w co wierzą…?  

Odpowiedzcie sobie na pytanie dotyczące troski o 
zbawienie bliźniego teraz, gdy jest jeszcze szansa, by to i 
owo zmienić. Bo przyjdzie czas, że na to pytanie będziecie 
musieli odpowiedzieć przed Bogiem, ale wtedy będzie za 
późno na jakąkolwiek zmianę. Ez 3,18. By ta odpowiedź 
nie pociągnęła Was za tymi, którym nie pomogliście się 
nawrócić…. Zachęcajmy się wzajemnie do przeżycia 
zbliżających się rekolekcji, a przede wszystkim do 
osobistego nawrócenia… 
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Zachęcam do korzystania z modlitw przez 
wstawiennictwo naszego Patrona św. Rajmunda Nonnata 
str. 7  

Tegoroczny nasz odpust parafialny może być bardzo 
wyjątkowy, nie tylko dlatego, że wypada w tym roku  25-
lecie istnienia naszej parafii. Przygotują nas do niego 
rekolekcje i tygodniowe nawiedzenie Krzyża (każdego 
wieczoru nasze czuwanie przy Krzyżu). Od każdego z nas 
zależy, jak czas, który Bóg daje w nasze ręce zostanie przez 
nas wykorzystany. Pierwszy raz przed naszym odpustem 
odprawimy Nowennę do św. Rajmunda naszego Patrona 
str. 11. Rozpoczniemy ją w piątek, 24 sierpnia. Kogo nie 
będzie w kościele, może rozpocząć ją w domu, najlepiej z 
całą rodziną. Osobiście zachęcam Was do obecności na 
rekolekcjach, adoracji Krzyża i dobrego wykorzystania tego 
błogosławionego czasu. 

 
Rekolekcje: 

czwartek-sobota o 9.00 i 18.00 
niedziela  o 7.00, 9.00 i 11.00 
 

Adoracja Krzy ża po Mszy o 18.00 
Proszę, by adorację Krzyża przygotować i 

poprowadzić w następującym porządku: 
poniedziałek- Legion Maryi 
temat: Maryja Matka Kościoła 

wtorek – Kręgi Domowego Kościoła 
temat: Kościół posłany do świata 

środa    dzieci i młodzież z naszej szkoły 
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temat: Eucharystia – sakrament jedności 

czwartek  Kółka Różańcowe  
temat: Kapłaństwo nowego przymierza 

piątek   Młodzież szkoła średnia i studenci 
temat: Przykazanie miłości 

sobota   na Mszy bierzmowanie i pożegnanie 
krzyża 

W obecnym biuletynie zamieszczam także 
zamówione przez Was intencje na 2018r. strona 75 i 
na 2019 r. strona 94.  

Na końcu informatora są wypominki na ten rok. 
Trzeba wyrwać, wypełnić i przynieść do kościoła we 
właściwym czasie.  
 Z kapłańskim błogosławieństwem  
 

Ks. Marek Gładkowski 
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MODLITWA ODPUSTOWA  
Chwalebny Święty Rajmundzie, w tym dniu 

Tobie poświęconym, pragniemy się do Ciebie 
modlić. Nasza społeczność nie jest zbyt różna od 
Twojej, również dzisiaj są liczne wystąpienia 
przeciw wierze, i jeśli nie ma wprost niewolnictwa 
co do ciała, to istnieje inne zniewolenie człowieka. 
Również dzisiaj wielu braci żyje w cierpieniu i w 
bojaźni, oczekuje Anioła Pocieszyciela, który 
otarłby z ich oczu łzy. 

Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż nam 
przeżyć nasze powołanie chrześcijańskie 
misjonarzy Chrystusa, pomóż nam naśladować 
Cię w Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim 
przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi. 

Chcemy również polecić Ci wszystkie matki 
oczekujące potomstwa; roztocz nad nimi to 
wstawiennictwo, jakie miałeś względem wielu 
kobiet, które zwracały się do Ciebie w sytuacjach 
tak delikatnych, jak wydanie na świat nowego 
życia, abyśmy razem z innymi braćmi tworzyli 
lepszy świat. O to Cię prosimy przez Jezusa 
Chrystusa, którego Ty ukochałeś w braciach 
niewolnikach i przez wstawiennictwo Maryi, 
któr ą Ty kochałeś jak swoją Matk ę. Amen. 
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LITANIA  
Panie, zmiłuj się nad nami, 
Chryste, zmiłuj się nad nami, 
Panie, zmiłuj się nad nami, 
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami. 
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże, 
Święta Trójco, Jedyny Boże. 
 
Święta Maryjo, Matko Bo ża - módl się za nami 
Święty Józefie, Patronie Kościoła Świętego, 
Święty Rajmundzie, nasz Patronie i Opiekunie, 
Apostole prawdy i miłości ewangelicznej, 
Mistrzu życia wewnętrznego, 
Czcicielu Miłosierdzia Bożego i Najświętszego 
Sakramentu, 
Wspaniały przykładzie dobroci i wrażliwości na 
krzywdę ludzką, 
Czcicielu Niepokalanego Serca Maryi, 
Obrońco niewolników i gorliwy orędowniku w 
najtrudniejszych sprawach życia, 
Wytrwały głosicielu Bożej prawdy w obronie 
prawa i sprawiedliwości społecznej, 



Modlitwy przez wstawiennictwo naszego Patrona 

 10 

Obrońco ludzkiego życia od poczęcia do 
naturalnej śmierci, 
Patronie matek i ludzi zatroskanych o życie i 
godność każdej istoty ludzkiej, 
Wzorze heroicznej miłości w znoszeniu cierpień i 
ludzkiej niedoli, 
Przykładzie wierności woli Bożej i miłości 
bliźniego, 
Nauczycielu modlitwy, pokuty i ofiary z siebie 
dla dobra Kościoła, 
Przewodniku dusz naśladujących Chrystusa 
ubogiego i cierpiącego na drodze zbawienia, 
Żywą wiarę wśród pokus i przeciwności - uproś 
nam Święty Rajmundzie 
Stałą nadzieję i czystą miłość, uproś nam… 
Ducha pokory i pokuty za grzechy, 
Ochotne poddanie się woli Bożej,  
Liczne powołania do kapłaństwa, życia 
zakonnego i apostolstwa misyjnego, 
Ojczyźnie pokój i sprawiedliwość, 
Parafii i rodzinom naszym Twoje 
wstawiennictwo i pomoc, 
Abyśmy dzieci i młodzież wychowywali w duchu 
chrześcijańskim, 
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Abyśmy umieli znosić wszelkie trudy i cierpienia 
w zjednoczeniu z Chrystusem ukrzyżowanym, 
Abyśmy, przez cierpienia, dojrzewali do 
Królestwa Bożego, 
Abyśmy, życiem zgodnym z Ewangelią i 
powołaniem, zasłużyli na chwałę wieczną. 

Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, 
przepuść nam, Panie. 
Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, 
wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, 
zmiłuj się nad nami.  

K. Błogosławieni miłosierni, 
W. Albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 

Módlmy się: 
Boże, nasz Ojcze! Ty obdarzyłeś świętego 
Rajmunda Nonnata żywą wiarą i bezgraniczną 
miłością, by mógł wiernie spełniać Twoją wolę, 
spraw abyśmy umocnieni Jego modlitwą, 
wstawiennictwem i przykładem z radością 
szukali tego, co się Tobie podoba i żyli zgodnie z 
Twoją wolą. Przez Chrystusa Pana naszego. 
Amen. 
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NOWENNA 

Dzień I –  Parafia   
Kl ęcząc przed Bogiem wzywamy Twojego 
orędownictwa św. Rajmundzie. W pierwszym 
dniu nowenny pragniemy powierzyć Twojemu 
wstawiennictwu naszą parafię, której jesteś 
patronem. 
Dziękujemy Ci Boże za wszystkie łaski, jakimi 
obdarzasz naszą wspólnotę, za Twoją 
opatrzność nad nami. 
Polecamy Twemu wstawiennictwu Św. 
Rajmundzie wszystkich parafian, 
mieszkających tutaj, ale także tych, którzy 
mieszkają w różnych miejscach naszej 
Ojczyzny i świata. Od najstarszych do 
najmłodszych, tych, którzy są z Bogiem 
zjednoczeni, ale także tych, którzy przeżywają 
różne problemy, troski, cierpiących, 
zniewolonych, wątpiących, miej nas wszystkich 
w Swojej opiece. 
Św. Rajmundzie wypraszaj u Boga potrzebne 
łaski: wołajmy - wstawiaj się za nami Św. 
Rajmundzie.-  
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Aby Bóg obdarzał nas Swoim 
błogosławieństwem – wstawiaj się  
- Aby Bóg zachował nas od nieszczęść i 
kataklizmów –  
- Aby Bóg błogosławił każdej naszej pracy –  
- Aby Bóg obdarzał nas zdrowiem duszy i ciała 
- Aby Bóg zachował nas od grzechu i pokus  
- Aby Bóg przemieniał nasze serca –  
- Aby ustały w naszej wspólnocie waśnie i 
spory –  
- Aby wzrastała nasza wiara i wierność –  
- Aby wzrastała miłość –  
- Aby żyjący w nienawiści potrafili przebaczyć 
- Aby zniewoleni odzyskali wolność – 
- Aby grzesznicy się nawrócili – 
- Aby nasza wspólnota wzrastała w świętości –  
- Abyśmy wszyscy pełnili Bożą wolę i budowali 
Jego królestwo –  
W cichości serca przedstawmy teraz nasze 
osobiste intencje:…  
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Modlitwa do św. Rajmunda 
Chwalebny  Święty Rajmundzie. Wzywamy 

Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą 
wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: 
rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby 
starsze i cierpiące. Matki oczekujące potomstwa, 
poczęte dzieci. Osoby przeżywające kryzys 
wiary, wątpiące w Bożą Miło ść, odchodzące z 
ustanowionego przez Chrystusa Kościoła, 
lekceważące sakramenty święte, żyjące bez Boga. 
Popadające w niewolę fizyczną i duchową, 
zniewolone przez: alkohol, narkotyki, 
komputery, zamknięte na drugiego człowieka. 
Pogrążone w niewoli grzechu. Dotknięte 
cierpieniem ciała i duszy. Odrzucone, samotne, 
żyjące w nienawiści. 

Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż   nam 
przeżyć jak najlepiej nasze powołanie 
chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż nam 
naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, 
abyśmy za Twoim przykładem nasze życie 
ofiarowali Chrystusowi i bli źnim. Pomóż nam 
budować cywilizację miłości, abyśmy tworzyli 
lepszy świat bez: nienawiści, wojen i terroru. 
Amen 

Litania do św. Rajmunda 
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Dzień II  
 Rodziny i mał żeństwa.  

Kl ęcząc przed Bogiem wzywamy Twojego 
orędownictwa św. Rajmundzie. W drugim 
dniu nowenny pragniemy powierzyć Twojemu 
wstawiennictwu nasze rodziny, rodziny z 
naszej parafii, wszystkie małżeństwa. 
Dziękujemy Ci Boże za nasze rodziny, 
wszystkie rodziny naszej parafii, za 
małżeństwa, dziękujemy Ci Chryste za 
sakrament małżeństwa, poprzez który zsyłasz 
Swoje Błogosławieństwo.  
Polecamy Twemu wstawiennictwu Św. 
Rajmundzie wszystkie rodziny i małżeństwa, 
te, w których panuje: miłość, zgoda, w których 
Bóg jest obecny, ale także te, które przeżywają 
kryzysy, w których brak miło ści, zgody, 
jedności, które doświadczają cierpienia, w 
których panuje bieda duchowa i materialna, w 
których panuje alkohol, zniewolenia, brak 
przebaczenia, które doświadczają przemocy. 
Polecamy związki niesakramentalne, 
nieformalne.   
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Św. Rajmundzie wypraszaj u Boga potrzebne 
łaski: wołajmy - wstawiaj się za nami Św. 
Rajmundzie. 
- Aby Bóg obdarzał rodziny i małżeństwa 
Swoim błogosławieństwem – wstawiaj się… 
- Aby Bóg bronił rodziny i małżeństwa, od 
wszelkiego zła i nieszczęść – 
- Aby Duch Św. napełniał serca małżonków i 
rodziców darem Miłości – 
- Aby Bóg udzielał daru jedności i 
przebaczenia – 
- Aby Bóg odnawiał łaski sakramentu 
małżeństwa – 
- Aby rodziny były silne Bogiem –  
- Aby rodziny żyły na wzór świętej rodziny z 
Nazaretu – 
- Aby dzieci w rodzinach doświadczały miłości 
rodziców – 
- Aby rodzice troszczyli się o swoje dzieci –  
- Aby rodzice byli autorytetami dla swoich 
dzieci –  
- Aby rodzice byli światkami Chrystusa i 
przekazywali wiarę swoim dzieciom –  
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- Aby małżonkowie byli wierni sobie –  
- Aby małżonkowie potrafili wypełnić 
przysięgę małżeńską –  
- Aby osoby żyjące w związkach 
niesakramentalnych i nieformalnych, 
otworzyły się na Miłość Boga – 
- Aby małżeństwa rozbite powróciły do 
jedności – 
- Aby Bóg obdarzał małżeństwa i rodziny tymi 
łaskami, których potrzebują –  
W cichości serca przedstawmy teraz nasze 
osobiste intencje:… 

Modlitwa do św. Rajmunda 
Chwalebny  Święty Rajmundzie. Wzywamy 
Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą 
wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: 
rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby 
starsze i cierpiące. Matki oczekujące 
potomstwa, poczęte dzieci. Osoby 
przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą 
Miło ść, odchodzące z ustanowionego przez 
Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty 
święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę 
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fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, 
narkotyki, komputery, zamkni ęte na drugiego 
człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. 
Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. 
Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści. 
Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż   nam 
przeżyć jak najlepiej nasze powołanie 
chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż 
nam naśladować Cię w Twojej pokorze, 
miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze 
życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż 
nam budować cywilizację miłości, abyśmy 
tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i 
terroru. Amen 

Litania do św. Rajmunda 
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 Dzień III  Młodzie ż   
Kl ęcząc przed Bogiem wzywamy Twojego 
orędownictwa św. Rajmundzie. W trzecim 
dniu nowenny pragniemy powierzyć Twojemu 
wstawiennictwu młodzież.   
Dziękujemy Ci Boże za każde młode serce, 
które bije.  Za tych, którzy trwaj ą przy Tobie, 
dążą do świętości. Za wszystkie łaski, które 
spływają na młodzież. Za Twoją opiekę.  
Polecamy Twemu wstawiennictwu Św. 
Rajmundzie młodzieńców i dziewczęta, którzy 
mieszkają pośród nas, ale także, tych, którzy 
przebywają poza domem rodzinnym, 
zdobywając wiedzę, którzy za pracą udali się 
daleką stąd, a nawet opuścili Ojczyznę. 
Młodzież realizującą wezwanie Jezusa do 
naśladowania Jego, która słyszy głos 
powołania, ale, także tą, która zapomniała o 
Bogu, zbuntowała się przeciw Niemu, uległa 
duchowi tego świata, popadła w różne 
zniewolenia, która stoi przed dokonaniem 
życiowych wyborów. Młodzież poranioną, 
niedoświadczającą miłości, akceptacji, 
szukającą pomocy.    
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Św. Rajmundzie wypraszaj u Boga potrzebne 
łaski: wołajmy - wstawiaj się za nami Św. 
Rajmundzie. 
- Aby Bóg obdarzał młodzież Swoim 
błogosławieństwem – wstawiaj się za nami… 
- Aby Bóg ochraniał przed złem – 
- Aby Bóg umacniał w młodzieży to co 
szlachetne i piękne – 
- Aby Bóg, był drogowskazem ich życia – 
- Aby Bóg napełniał ich serca miłością –  
- Aby Bóg obdarowywał ich odwagą kroczenia 
pod prąd duchowi świata -   
- Aby Bóg uwalniał ze zniewoleń – 
- Aby młodzież otrzymała łaskę wiary –  
- Aby nie załamywały ją trudy życia -    
W cichości serca przedstawmy teraz nasze 
osobiste intencje:… 

Modlitwa do św. Rajmunda 
Chwalebny  Święty Rajmundzie. Wzywamy 
Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą 
wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: 
rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby 
starsze i cierpiące. Matki oczekujące 
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potomstwa, poczęte dzieci. Osoby 
przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą 
Miło ść, odchodzące z ustanowionego przez 
Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty 
święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę 
fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, 
narkotyki, komputery, zamkni ęte na drugiego 
człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. 
Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. 
Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści. 
Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż   nam 
przeżyć jak najlepiej nasze powołanie 
chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż 
nam naśladować Cię w Twojej pokorze, 
miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze 
życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż 
nam budować cywilizację miłości, abyśmy 
tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i 
terroru. Amen 

Litania do św. Rajmunda 
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Dzień  IV - Dzieci   
Kl ęcząc przed Bogiem wzywamy Twojego 
orędownictwa św. Rajmundzie. W czwartym 
dniu nowenny pragniemy powierzyć Twojemu 
wstawiennictwu wszystkie dzieci. 
Dziękujemy Ci Boże za wszystkie łaski, jakimi 
obdarzasz dzieci. Za to, że jesteś kochającym 
Ojcem. 
Polecamy Twemu wstawiennictwu Św. 
Rajmundzie wszystkich dzieci, poczęte w 
łonach matek, przyjęte z miłością przez 
rodziców, ale i te niechciane, niekochane, 
których życie jest zagrożone, bo matki chcą je 
zabić, te, które chorują, które przebywają w 
domach dziecka, które utraciły rodziców. Te, 
które żyją w kochających rodzinach i te żyjące 
w rodzinach patologicznych, gdzie 
doświadczają przemocy, lęku. Wszystkie 
dzieci. 
Św. Rajmundzie wypraszaj u Boga potrzebne 
łaski: wołajmy - wstawiaj się za nami Św. 
Rajmundzie. 
- Aby Bóg obdarzał błogosławieństwem – 
wstawiaj się … 
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- Aby Bóg chronił dzieci przed grzechem i 
złem – 
- Aby poczęte dzieci były przyjęte i otoczone 
miłością –  
- Aby rodzice nie zabijali własnych dzieci – 
- Aby dzieci cieszyły się zdrowiem –  
- Aby każde dziecko żyło w kochającej 
rodzinie –  
- Aby dorośli nie gorszyli dzieci –  
- Aby rodzice zadbali o wzrastanie w wierze 
swoich dzieci –  
- Aby rodzice byli autorytetami dla dzieci –  
- Aby dzieci nie ulegały nałogom – 
- Aby Bóg udzielał dzieciom wszystkich 
potrzebnych łask –  
W cichości serca przedstawmy teraz nasze 
osobiste intencje:… 

Modlitwa do św. Rajmunda 
Chwalebny  Święty Rajmundzie. Wzywamy 
Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą 
wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: 
rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby 
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starsze i cierpiące. Matki oczekujące 
potomstwa, poczęte dzieci. Osoby 
przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą 
Miło ść, odchodzące z ustanowionego przez 
Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty 
święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę 
fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, 
narkotyki, komputery, zamkni ęte na drugiego 
człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. 
Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. 
Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści. 
Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż   nam 
przeżyć jak najlepiej nasze powołanie 
chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż 
nam naśladować Cię w Twojej pokorze, 
miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze 
życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż 
nam budować cywilizację miłości, abyśmy 
tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i 
terroru. Amen 

Litania do św. Rajmunda 
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 Dzień V Kobiety  
Kl ęcząc przed Bogiem wzywamy Twojego 
orędownictwa św. Rajmundzie. W piątym dniu 
nowenny pragniemy powierzyć Twojemu 
wstawiennictwu wszystkie kobiety. 
Dziękujemy Ci Boże za wszystkie łaski, jakimi 
obdarzasz kobiety. W szczególny sposób 
dziękujemy za nasze mamy, które dały nam 
życie i otaczają miłością.  
Polecamy Twemu wstawiennictwu Św. 
Rajmundzie wszystkich kobiety, dziewczęta, 
matki, żony, kobiety, które proszą o 
potomstwo, w stanie błogosławionym, 
zatroskane o swoje dzieci, matki płaczące nad 
swoimi zatracającymi się dziećmi, matki, które 
porzuciły własne dzieci, które pozbawiły je 
życia. Dziewczęta, które odkrywają swoje 
powołanie. Kobiety zniewolone, żyjące w 
grzechu. Wdowy. Polecamy wszystkie kobiety, 
także Tobie Maryjo Matko Częstochowska w 
Twoją uroczystość, wstawiaj się za nimi.  
Św. Rajmundzie wypraszaj u Boga potrzebne 
łaski: wołajmy - wstawiaj się za nami Św. 
Rajmundzie. 
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- Aby Bóg obdarzał wszystkie kobiety Swoim 
błogosławieństwem – wstawiaj się za nami Św. 
Rajmundzie. 
- Aby dziewczęta usłyszały głos powołania do 
służby Bogu i z odwagą na niego 
odpowiedziały –  
- Aby Bóg wysłuchał błagań matek, żon i otarł 
ich łzy –  
- Aby Bóg obdarzył matki miłością do swoich 
dzieci – 
- Aby Bóg obdarzał żony darem miłości do 
swoich mężów –  
- Aby kobiety naśladowały w swoim życiu 
najdoskonalszą kobietę Maryj ę –  
- Aby odkrywały swoje powołanie jako kobiety 
-Aby żadna matka nie zabiła własnego dziecka   
- Aby pojednały się rozbite małżeństwa i 
powróciły do jedności -    
- Aby matki opłakuj ące swoje zmarłe dzieci 
zaznały pocieszenia –  
- Aby wdowy potrafiły przyj ąć śmierć swoich 
mężów i zaznały pokoju – 
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- Aby cierpiące kobiety, łączyły krzyż swój z 
krzyżem Chrystusa – 
- Aby Bóg udzielał wszystkim kobietom 
potrzebnych łask –  
W cichości serca przedstawmy teraz nasze 
osobiste intencje:…. 

Modlitwa do św. Rajmunda 
Chwalebny  Święty Rajmundzie. Wzywamy 
Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą 
wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: 
rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby 
starsze i cierpiące. Matki oczekujące potomstwa, 
poczęte dzieci. Osoby przeżywające kryzys 
wiary, wątpiące w Bożą Miło ść, odchodzące z 
ustanowionego przez Chrystusa Kościoła, 
lekceważące sakramenty święte, żyjące bez Boga. 
Popadające w niewolę fizyczną i duchową, 
zniewolone przez: alkohol, narkotyki, 
komputery, zamknięte na drugiego człowieka. 
Pogrążone w niewoli grzechu. Dotknięte 
cierpieniem ciała i duszy. Odrzucone, samotne, 
żyjące w nienawiści. 
Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż   nam 
przeżyć jak najlepiej nasze powołanie 
chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż nam 
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naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, 
abyśmy za Twoim przykładem nasze życie 
ofiarowali Chrystusowi i bli źnim. Pomóż nam 
budować cywilizację miłości, abyśmy tworzyli 
lepszy świat bez: nienawiści, wojen i terroru. 
Amen. 

Litania do św. Rajmunda 

Dzień VI  
Chorych, opiekuj ących si ę chorymi  

Kl ęcząc przed Bogiem wzywamy Twojego 
orędownictwa św. Rajmundzie. W szóstym 
dniu nowenny pragniemy powierzyć Twojemu 
wstawiennictwu wszystkich chorych, 
cierpiących.  
Dziękujemy Ci Boże za wszystkie łaski, jakimi 
obdarzasz chorych, cierpiących, za umocnienie 
ich w dźwiganiu krzyża.  
Za wszystkich uzdrowionych przez ciebie. Za 
wszystkich, którzy cieszą się zdrowiem. Za 
tych, którzy z miłością pochylają się nad 
cierpiącymi, za służbę zdrowia, lekarzy, 
pielęgniarki, ratowników, wszystkich 
pracowników szpitali, ośrodków zdrowia.    
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Polecamy Twemu wstawiennictwu Św. 
Rajmundzie wszystkich chorych, cierpiących, 
tych, którzy zajmują się chorymi w domach, 
przychodniach, szpitalach, placówkach służby 
zdrowia. Lekarzy, pielęgniarki, ratowników 
medycznych, cały personel służby zdrowia, 
opieki społecznej, członków caritasu. Tych, 
którzy cierpią na ciele, ale także duchu. 
Obłożnie chorych, sparaliżowanych, tych, 
którzy łączą swoje cierpienia z Twoim Jezu 
cierpieniem i ofiarowują je za innych, także 
tych, którzy nie wytrzymuj ą cierpienia. Tych, 
którzy nie widzą jego sensu. Tych, którzy dążą 
do eutanazji i ją wykonują. Za umierających. 
    Św. Rajmundzie wypraszaj u Boga 
potrzebne łaski: wołajmy - wstawiaj się za nami 
Św. Rajmundzie. 
- Aby Bóg obdarzał wszystkich chorych, 
cierpiących, opiekujących się chorymi Swoim 
błogosławieństwem – wstawiaj się za nami… 
- Aby Bóg udzielił cierpiącym siłę do 
dźwigania tego krzyża –  
- Aby Bóg udzielał chorym łaski zdrowia – 
- Aby Bóg udzielił łaski cierpliwości dla 
opiekunów chorych –  
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- Aby Bóg udzielał łaski miłości do chorych dla 
wszystkich zajmujących się nimi –  
- Aby cierpiący nie marnowali cierpienia, ale 
potrafili ofiarowywa ć je Bogu – 
- Aby wszyscy opiekujący się chorymi 
dostrzegali w nich cierpiącego Chrystusa – 
- Aby opiekujący się chorymi mieli siłę do 
posługi cierpiącym – 
- Aby nie zabijano, ludzi chorych – 
- Aby każdy człowiek mógł w godny sposób 
odejść z tego świata –  
- Aby każdy umierający otrzymał łaskę 
pojednania się z Bogiem –  
- Aby Bóg udzielał wszystkim cierpiący, 
troszczącym się o chorych potrzebnych łask – 
W cichości serca przedstawmy teraz nasze 
osobiste intencje:… 

Modlitwa do św. Rajmunda 
Chwalebny  Święty Rajmundzie. Wzywamy 
Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą 
wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: 
rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby 
starsze i cierpiące. Matki oczekujące 
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potomstwa, poczęte dzieci. Osoby 
przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą 
Miło ść, odchodzące z ustanowionego przez 
Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty 
święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę 
fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, 
narkotyki, komputery, zamkni ęte na drugiego 
człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. 
Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. 
Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści. 
Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż   nam 
przeżyć jak najlepiej nasze powołanie 
chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż 
nam naśladować Cię w Twojej pokorze, 
miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze 
życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż 
nam budować cywilizację miłości, abyśmy 
tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i 
terroru. Amen 

Litania do św. Rajmunda 

Dzień VII  -  Zniewolonych.  
Kl ęcząc przed Bogiem wzywamy Twojego 
orędownictwa św. Rajmundzie. W siódmym 
dniu nowenny pragniemy powierzyć Twojemu 
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wstawiennictwu wszystkich zniewolonych i ich 
bliskich.   
Dziękujemy Ci Boże za wszystkie łaski, jakimi 
obdarzasz zniewolonych, za tych, których 
uwolniłeś z niewoli, za ich bliskich, których 
postawiłeś przy nich, aby pomagali im, że 
wspierasz ich.  
Polecamy Twemu wstawiennictwu Św. 
Rajmundzie wszystkich zniewolonych przez: 
alkohol, narkotyki, tytoniu, komputery, 
zmysłowość, będących w niewoli grzechu, w 
każdym zniewoleniu. Ich bliskich, zatroskane 
matki, żony, ojców, mężów, cierpiące dzieci.  
Św. Rajmundzie wypraszaj u Boga potrzebne 
łaski: wołajmy - wstawiaj się za nami Św. 
Rajmundzie. 
- Aby Bóg obdarzał wszystkich zniewolonych i 
ich bliskich Swoim błogosławieństwem – - 
wstawiaj się za nami… 
- Aby Bóg udzielał zniewolonym łaski wolności  
- Aby Bóg chronił przez zniewoleniem dzieci i 
młodzież –  
- Aby Bóg uzdrawiał rany zadane przez 
zniewolonych – 
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- Aby zniewoleni otwierali się na boże 
miłosierdzie –  
- Aby żyjący w grzechu mieli siłę zerwać ze 
złem – 
- Aby bliscy zniewolonych nie tracili nadziei i 
ufali w moc Boga – 
- Aby Bóg udzielał wszystkim zniewolonym, 
troszczącym się o nich potrzebnych łask – 
W cichości serca przedstawmy teraz nasze 
osobiste intencje:… 

Modlitwa do św. Rajmunda 
Chwalebny  Święty Rajmundzie. Wzywamy 
Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą 
wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: 
rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby 
starsze i cierpiące. Matki oczekujące 
potomstwa, poczęte dzieci. Osoby 
przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą 
Miło ść, odchodzące z ustanowionego przez 
Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty 
święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę 
fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, 
narkotyki, komputery, zamkni ęte na drugiego 
człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. 
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Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. 
Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści. 
Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż   nam 
przeżyć jak najlepiej nasze powołanie 
chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż 
nam naśladować Cię w Twojej pokorze, 
miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze 
życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż 
nam budować cywilizację miłości, abyśmy 
tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i 
terroru. Amen 

Litania do św. Rajmunda 

Dzień VIII  
Wątpi ących, niewierz ących.  

Kl ęcząc przed Bogiem wzywamy Twojego 
orędownictwa św. Rajmundzie. W ósmym 
dniu nowenny pragniemy powierzyć Twojemu 
wstawiennictwu wszystkich wątpiących, 
przeżywających kryzys wiary.    
Dziękujemy Ci Boże za wszystkie łaski, jakimi 
obdarzasz Twoich wyznawców, za liczne 
nawrócenia, za to że, pozwalasz odnaleźć się 
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poszukującym, umacniasz słabych, pomagasz 
odnaleźć prawdę wątpiącym. 
Polecamy Twemu wstawiennictwu Św. 
Rajmundzie wszystkich wierzących, 
wątpiących, przeżywających kryzys wiary, 
tych którzy stracili wiar ę, niewierzących, 
wszystkich chrześcijan, wyznawców innych 
religii. 
Św. Rajmundzie wypraszaj u Boga potrzebne 
łaski: wołajmy - wstawiaj się za nami Św. 
Rajmundzie. 
- Aby Bóg obdarzał wszystkich Swoich 
wyznawców błogosławieństwem – - wstawiaj 
się za nami.. 
- Aby Bóg umacniał naszą wiarę – 
- Aby Bóg chronił nas od zwątpienia – 
- Aby Bóg umacniał wątpiących –  
- Aby przeżywający kryzys wiary doświadczyli 
Bożej obecności – 
- Aby niewierzący odkryli Boga – 
- Aby wszyscy wyznawcy Chrystusa stanowili 
jedno –  
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- Aby wyznawczy innych religii poznali 
prawdziwego Boga – 
- Aby wierzący byli świadkami wiary dla 
wątpiących i niewierzących – 
- Aby Bóg udzielał wszystkim wierzącym, 
wątpiącym potrzebnych łask – 
W cichości serca przedstawmy teraz nasze 
osobiste intencje:… 

Modlitwa do św. Rajmunda 
Chwalebny  Święty Rajmundzie. Wzywamy 
Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą 
wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: 
rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby 
starsze i cierpiące. Matki oczekujące 
potomstwa, poczęte dzieci. Osoby 
przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą 
Miło ść, odchodzące z ustanowionego przez 
Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty 
święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę 
fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, 
narkotyki, komputery, zamkni ęte na drugiego 
człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. 
Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. 
Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści. 
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Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż   nam 
przeżyć jak najlepiej nasze powołanie 
chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż 
nam naśladować Cię w Twojej pokorze, 
miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze 
życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż 
nam budować cywilizację miłości, abyśmy 
tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i 
terroru. Amen 

Litania do św. Rajmunda 

Dzień IX   
Nasze potrzeby.  

Kl ęcząc przed Bogiem wzywamy Twojego 
orędownictwa św. Rajmundzie. W dziewiątym 
ostatnim dniu nowenny pragniemy powierzyć 
Twojemu wstawiennictwu wszystkie nasze 
potrzeby i pragnienia.    
Dziękujemy Ci Boże za wszystkie łaski jakie 
nam udzielasz, naszym bliskim, rodzinom, 
naszej wspólnocie parafialnej. Za wszystkie 
wysłuchane prośby. Za Miłość do nas, za 
dzieło naszego zbawienia, za Maryję naszą 
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matkę, za rzesze świętych i błogosławionych, 
za naszego patrona św. Rajmunda. 
Polecamy Twemu wstawiennictwu Św. 
Rajmundzie wszystkie nasze potrzeby i 
pragnienia, potrzeby naszych bliźnich, całego 
świata, nas samych, nasze rodziny, bliskich, 
naszą parafię, diecezję, Ojczyznę i świat cały. 
Sprawę pokój na świecie, ustania nienawiści w 
ludzkich sercach i między narodami, 
sprawiedliwość społeczną, ochronę od 
kataklizmów, poszanowanie godności 
człowieka i jego życia od poczęcia do 
naturalnej śmierci. 
Św. Rajmundzie wypraszaj u Boga potrzebne 
łaski: wołajmy - wstawiaj się za nami Św. 
Rajmundzie. 
- Aby Bóg obdarzał wszystkich ludzi i cały 
świat Swoim błogosławieństwem – wstawiaj 
się… 
- Aby Bóg obdarzał świat miłosierdziem –  
 Aby Bóg obdarzał wszystkich ludzi darem 
miłości –  
- Aby Bóg przyjął zmarłych do Swego 
królestwa  
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- Aby Bóg obdarzył wszystkich grzeszników 
łaską nawrócenia –  
- Aby świat został zachowany od klęsk 
żywiołowych –  
- Aby w ludzkich sercach i na świecie nastał 
pokój –  
- Aby chorzy otrzymali łaskę zdrowia- 
- Aby nasza wspólnota parafialna wzrastała w 
łasce Bożej –  
- Aby Bóg raczył wysłuchać naszych próśb – 
W cichości serca przedstawmy teraz nasze 
osobiste intencje:… 

Modlitwa do św. Rajmunda 
 Chwalebny  Święty Rajmundzie. Wzywamy 
Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą 
wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: 
rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby 
starsze i cierpiące. Matki oczekujące 
potomstwa, poczęte dzieci. Osoby 
przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą 
Miło ść, odchodzące z ustanowionego przez 
Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty 
święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę 
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fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, 
narkotyki, komputery, zamkni ęte na drugiego 
człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. 
Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. 
Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści. 
Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż   nam 
przeżyć jak najlepiej nasze powołanie 
chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż 
nam naśladować Cię w Twojej pokorze, 
miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze 
życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż 
nam budować cywilizację miłości, abyśmy 
tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i 
terroru. Amen 

Litania do św. Rajmunda 
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Przyjdź do źródła 
URSZULA BUGLEWICZ:  – W czwartek po Środzie 

Popielcowej, 6 marca, w archidiecezji lubelskiej rozpoczną się 
pierwsze rekolekcje ewangelizacyjne „Przyjdź do Źródła. 
Rekolekcje dla spragnionych”. W ciągu ponad pięciu 
najbli ższych lat projekt obejmie wszystkie parafie 
archidiecezji. Skąd pomysł na takie rekolekcje? 

KS. MICHAŁ ZYBAŁA:  – Zapraszamy wiernych naszej 
archidiecezji do udziału w rekolekcjach ewangelizacyjnych, 
których celem jest głoszenie Słowa Bożego. Będą to 
rekolekcje kerygmatyczne, których podstawową treścią jest 
kerygmat, czyli pierwsze przepowiadanie, jakie pojawiło się 
w Dziejach Apostolskich. W moim przekonaniu zostało ono 
w Kościele zaniedbane. Większość z nas wiarę wyniosła z 
domu, gdzie wychowano nas w pewnej kulturze i 
religijności, ale rzadko w kim wiara zrodziła się ze słuchania 
kerygmatu, które ma doprowadzić do spotkania z Jezusem. 
Skutkiem tego jest kryzys wiary. Stąd idea przeprowadzenia 
w diecezji rekolekcji ewangelizacyjnych, a właściwie to 
wypełnienie nakazu misyjnego Chrystusa. Pomysł pojawił 
się w środowisku inicjatywy ewangelizacyjnej Przystanek 
Jezus w Lublinie wśród ludzi, którzy na co dzień zajmują się 
głoszeniem Ewangelii. Do projektu „Źródło” 
zaangażowaliśmy te wspólnoty z archidiecezji, które mają 
formację kerygmatyczną i które w swoim charyzmacie mają 
działalność ewangelizacyjną. Podczas różnych spotkań 
przekonaliśmy się o tym, że te same intuicje i te same 
natchnienia są w każdym z nas.  

– W jaki sposób rekolekcje będą się odbywały w 
poszczególnych parafiach? 

– Rekolekcje ewangelizacyjne będą się odbywały w 
kontekście peregrynacji Krzyża. Jest już przygotowana 
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kopia Krzyża Trybunalskiego, w którym zostały 
umieszczone relikwie Drzewa Krzyża. Sam projekt, 
nazwany przez nas „Źródło”, wygląda w ten sposób, że 
najpierw w parafii odbywają się czterodniowe rekolekcje 
kerygmatyczne, prowadzone przez jedną z 20. ekip. W 
skład tych ekip wchodzą osoby z różnych wspólnot, m.in.: z 
Odnowy w Duchu Świętym, Neokatechumenatu czy 
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Proboszczom 
proponujemy dwa modele rekolekcji: tradycyjne i 
przeprowadzone metodą bloków rekolekcyjnych. W wersji 
tradycyjnej jest to nauka ze świadectwem osoby świeckiej w 
czasie Mszy św., w wersji drugiej proponowane są 
spotkania z głoszeniem Słowa Bożego. Blok rekolekcyjny 
zawiera świadectwo, a także pewne formy celebracji i 
aktywizacji. Zwieńczeniem tej formy jest Eucharystia. 
Niezależnie od wybranego sposobu, w sobotni wieczór do 
parafii przybywa Krzyż z relikwiami. Uroczyste przyjęcie 
Krzyża i wybór Jezusa na jedynego Pana i Zbawiciela jest 
kulminacyjnym momentem rekolekcji. Ekipa rekolekcyjna 
wyjeżdża z parafii w niedzielę wieczorem, a krzyż zostaje w 
parafii przez tydzień. Odbywa się wówczas codzienna 
adoracja i czuwanie przy krzyżu, zwieńczone sobotnią 
Eucharystią z wołaniem o Ducha Świętego i udzieleniem 
młodzieży sakramentu bierzmowania. Tej Mszy św. 
przewodniczy ksiądz biskup. 

– Rekolekcje będą głoszone przede wszystkim przez osoby 
świeckie… 

– Głoszenie Słowa Bożego w takiej formie jest 
doświadczeniem wielu wspólnot. My głosimy je już od 5 lat i 
dostrzegamy, że świadectwo życia ludzi świeckich dociera 
do większej grupy słuchaczy. Po naukach rekolekcyjnych 
wiele osób podchodzi do prowadzących, właśnie do osób 
świeckich, by podzielić się z nimi doświadczeniem swojego 
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życia. Nawiązuje się wówczas dialog, który jest bardzo 
istotną częścią spotkania; to przestrzeń spotkania z 
człowiekiem. W każdej ekipie obecny jest kapłan, który jako 
pasterz nią kieruje. 

– Taka forma rekolekcji wymagała zapewne wielu 
przygotowań? 

– Ewangelizatorzy pierwsze przygotowanie odbyli w 
swoich wspólnotach; każdy z nich przeszedł konkretną 
formację. Drugą płaszczyzną przygotowania jest ich 
doświadczenie ewangelizacji, którą do tej pory podejmowali. 
Wreszcie trzecią płaszczyzną było przygotowanie podczas 
rekolekcji, jakie wspólnie przeżyliśmy w Dąbrowicy. W 
listopadzie, podczas pierwszego weekendu rekolekcyjnego, 
zastanawialiśmy się nad samym projektem i nad tym, jak te 
rekolekcje mają wyglądać. Spotkanie w styczniu 
poświęcone było temu, co mamy mówić, czyli kerygmatowi. 
Z kolei w lutym zastanawialiśmy się, w jaki sposób głosić 
Słowo. W niedzielę, 2 marca, abp Stanisław Budzik podczas 
Mszy św. w archikatedrze dokona rozesłania ok. 140 
ewangelizatorów. Pierwszym sprawdzianem będą 
rekolekcje w parafii archikatedralnej, w których uczestniczyć 
będą również wszyscy ewangelizatorzy. 

– W jaki sposób wierni zostaną zaproszeni do udziału w 
rekolekcjach? 

– Jeśli chodzi o ludzi, którzy są na co dzień obecni w 
kościele, to wystarczą im ogłoszenia parafialne. Mam 
nadzieję, że peregrynacja relikwii Drzewa Krzyża będzie dla 
wiernych dodatkową zachętą do udziału w rekolekcjach, 
które niekoniecznie odbędą się w czasie tradycyjnie 
przewidzianym na ćwiczenia duchowe, czyli w Wielkim 
Poście lub w Adwencie. Ponieważ ma być to nowa 
ewangelizacja, czyli wyjście do ludzi ochrzczonych, którzy 
dawno utracili smak wiary, proponujemy proboszczom 
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pewne działania mające na celu zachęcenie jak największej 
grupy do udziału w rekolekcjach. Mogą to być spotkania 
pre-ewangelizacyjne na ulicach lub w szkołach 
ponadgimnazjalnych, podczas których uczestnicy zostaną 
zaproszeni do słuchania Słowa Bożego w kościele. Jeszcze 
inną formą, najtrudniejszą i najlepszą, jest forma pre-
ewangelizacji po domach. Polega ona na głoszeniu Dobrej 
Nowiny i zaproszeniu na rekolekcje w mieszkaniach 
poszczególnych parafian. W parafiach, które zdecydują się 
na tę formę, do mieszkańców pójdą ewangelizatorzy w 
parach: jedna osoba z danej parafii, odpowiednio 
przeszkolona podczas dekanalnych warsztatów, i jedna 
osoba z doświadczeniem ewangelizacji. Projekt „Źródło” 
skierowany jest przede wszystkim do dorosłych i do 
młodzieży. 

– W rekolekcje ewangelizacyjne wpisana jest peregrynacja 
krzyża… 

– Owocem Roku Wiary w naszej archidiecezji jest 
peregrynacja Krzyża Świętego. Po diecezji peregrynować 
będzie kopia łaskami słynącego Krzyża Trybunalskiego z 
lubelskiej archikatedry. W jego drzewcu zostały 
umieszczone relikwie Drzewa Krzyża. Peregrynacja 
przypadnie na czas, kiedy nasza archidiecezja będzie 
przeżywać ważne rocznice: 300-lecie utworzenia 
seminarium duchownego w Lublinie (2014), 210. rocznica 
powstania diecezji lubelskiej i 250. rocznica koronacji 
obrazu Matki Bożej Chełmskiej (2015), 1050. rocznica 
Chrztu Polski (2016), 700-lecie założenia miasta Lublin 
(2017), 100-lecie istnienia Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego (2018) i 450-lecie Unii Lubelskiej (2019). 
Pielgrzymka kopii Krzyża Trybunalskiego, tak mocno 
związanego z Lublinem, wpisuje się w przeżywanie tych 
rocznic. Ponadto w rekolekcje kerygmatyczne, które będą 
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towarzyszyły peregrynacji, szczególnie wpisuje się znak 
krzyża. Sam moment przybycia do parafii krzyża to punkt 
kulminacyjny, podczas którego Jezus zostanie wybrany na 
Pana i Zbawiciela. W moim odczuciu krzyż to 
Opatrznościowy znak rekolekcji. 

– W jaki sposób nasi Czytelnicy mogą przyczynić się do 
powodzenia tego projektu? 

– Zwracam się do wszystkich z prośbą o modlitwę i o 
post. Bez tego będzie to tylko wydarzenie kulturalne, a nie 
ewangelizacyjne. Jeśli projekt „Źródło” ma być 
ewangelizacją, która dotyka serca człowieka, to musi być 
też potężne zaplecze modlitwy i postu. Proszę wszystkich o 
ten dar, a chorych o ofiarowanie swego cierpienia w intencji 
rozpoczynających się rekolekcji. Ja już widzę działanie 
modlitwy i postu; dostrzegam, że Bóg ochrania 
ewangelizację. Jednak jeśli w Kościele dokonuje się jakieś 
dobro, zły duch dopuszcza coraz silniejsze ataki. Potrzeba 
więc postu i modlitwy, które są płaszczem ochronnym dla 
głoszenia Słowa Bożego wszystkim ludziom. 
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Drogi Czytelniku i Parafianinie! 

Chciałbym Was bardzo zaprosić na wyjątkowe rekolekcje. 
Będą miały one charakter ewangelizacyjny, czyli zmierzały 
do spotkania z Jezusem Chrystusem jako Bogiem żywym, 
obecnym w historii człowieka. Nie chcemy teoretyzować. 
Chcemy byś w praktyce mógł i mogła doświadczyć czym jest 
przyjaźń z Jezusem.  

  Prowadzić je będzie ekipa ewangelizatorów złożona z 
księdza oraz świeckich zaangażowanych w różnych 
wspólnotach Kościelnych. Ja sam jestem kapłanem od 12 lat. 
Pochodzę rodem z niedalekiego Kraśnika, z Parafii 
Wniebowzięcia NMP. Pracowałem do tej pory w Parafii w 
Świdniku (pw. Chrystusa Odkupiciela), Lublinie (pw. Św. 
Maksymiliana Kolbe) a od 3 lat w Parafii pw. Świętej 
Rodziny w Lublinie w dzielnicy Czuby. W tej Parafii Św. Jan 
Paweł II podczas swojej pielgrzymki do Ojczyzny w roku 
1987 odprawił Mszę. W tej parafii jestem zaangażowany w 
oazowy Kościół Domowy (2 Kręgi) oraz posługę m.in. we 
wspólnotach Odnowy w Duchu Świętym, w Kręgu Biblijnym, 
Wspólnocie Adoracyjnej Najświętszego Sakramentu. 
Pozostali ewangelizatorzy pochodzą z Lublina, Puław, okolic 
Łęcznej. To osoby w związkach małżeńskich oraz młodzi 
pracujący.  

  Razem tworzymy zespół, który ma za zadanie w pierwszej 
kolejności zaświadczyć o tym, że Pismo Święte, wiara, 
Kościół to rzeczywistości wciąż aktualne i żywe. Oprócz 
głoszenia Ewangelii, ekipa będzie zapraszała Was do 
przeżycia bliższego spotkania z Chrystusem poprzez 
sakrament pokuty i Eucharystii, adorację Najświętszego 
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Sakramentu, modlitwę uwielbienia, modlitwę wstawienniczą, 
dzielenie Słowem Bożym czy słuchanie świadectw. 
Rekolekcje adresowane są do dorosłych i młodzieży, bez 
rozróżniania. Wierzymy, że Słowo Boże dotrze do każdego 
otwartego serca, bez względu na wiek czy status społeczny.  

  Nasze rekolekcje będą trwały 4 dni: od 23 do 26 sierpnia 
2018. Tematy poszczególnych spotkań są następujące:  
1. Miłość Boża  
2. Grzech  
3. Zbawienie. Wiara i Nawrócenie  
4. Wybór Jezusa i nowe życie z Bogiem w Duchu Świętym. 
Będą one prowadzone w postaci tzw. bloków rekolekcyjnych 
– od czwartku do soboty Msze Św. w Parafii będą odbywały 
się bez nauk rekolekcyjnych. Po Mszy zaś będziemy 
zapraszać na nauczania trwające ok. 1,5 godziny. Spotkania 
będą składały się z głoszenia Słowa Bożego ubogaconego 
świadectwami, multimediami, zabiegami aktywizacjami i 
dydaktycznymi, różnymi formami modlitwy. Oczywiście nie 
zabraknie także pięknych śpiewów i uwielbienia Boga przy 
dźwiękach gitary. Rekolekcje są przygotowaniem do 
peregrynacji relikwii Krzyża Świętego w Parafii. To 
wyjątkowa pamiątka Śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. 
Relikwie są umieszczone w Kopii Krzyża z Trybunału 
Koronnego w Lublinie, który swego czasu był świadkiem 
ważnych dla Lublina wydarzeń, a dziś służy wiernym w 
Lubelskiej Archikatedrze.  

  Rekolekcje w których będziesz mógł i mogła wziąć udział 
są często określanie mianem kerygmatycznych. Kerygmat to 
pierwsze głoszenie Dobrej Nowiny. W odniesieniu do 
katechezy powinien ją poprzedzać. Inaczej katecheza może 
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nie zostać przyjęta przez słuchacza. Można powiedzieć, że 
kerygmat był sercem przepowiadania w Kościele pierwszych 
wieków.  Głoszenie kerygmatu - w swej istocie - to 
przepowiadanie osoby Jezusa Chrystusa jako Jedynego 
Zbawiciela i Pana; Jego dzieł, życia, męki, śmierci i 
zmartwychwstania. Pierwsze głoszenie ma jeden cel: budzić 
wiarę w Chrystusa, który daje nowe życie. Nowa 
Ewangelizacja, o której wspominamy na naszych 
spotkaniach, ma za zadanie również budzenie wiary. Wiary, 
którą już otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym. Dziś wielu 
chrześcijan w Europie i na całym świecie nie potrzebuje 
suchej doktryny, rytuałów, nakazów, ale potrzebuje powrotu 
do życia w Bogu, potrzebuje poznania Boga, Który jest 
Miłością i Który jest blisko, jest Emmanuelem czyli Bogiem z 
nami. Dlatego głosimy Chrystusa żyjącego również dzisiaj, 
żyjącego i przemieniającego życie konkretnych osób. Takie 
przedstawienie Chrystusa ma doprowadzić przyjmującego 
Dobrą Nowinę-Ewangelię do otwarcia serca na osobę 
Zbawiciela i Pana, Którym jest Chrystus Pan. Projekt 
rekolekcji ma nazwę „Źródło”. Chcemy bowiem przyjść do 
Boga, jego Słowa i prawd kerygmatu jak do źródła 
najczystszej, nieskażonej wody, wszelkiego błogosławieństwa 
i prawdziwego szczęścia.  

  Bardzo nam (Ks. Proboszczowi i ekipie rekolekcyjnej) 
zależy, abyś przyprowadził i przyprowadziła na te 
rekolekcje tych, którzy są daleko od Boga... To może być 
taki wyjątkowy czas dla nich w te wakacje. Bez zmuszania do 
czegokolwiek, w spokoju i poszanowaniu ich wolności, będą 
mogli wysłuchać to co ma im do powiedzenia Jezus. Mamy 
doświadczenie z niemal 8 tur rekolekcji, że nawet 
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zatwardziałe serca po drugim, trzecim dniu rekolekcji były 
kruszone przez Boże Słowo. Wysłuchaliśmy wielu 
niesamowitych świadectw o decyzjach zmiany 
dotychczasowego stylu życia. Na takich rekolekcjach zawsze 
jest czas na zadanie pytania i rozmowę ze księdzem czy 
ewangelizatorami. Jesteśmy do Waszej dyspozycji i chcemy 
zapraszać do wyjątkowej przygody wiary! Jednocześnie, jak 
wspominamy wyżej, bardzo nam zależy, byś Ty sam stał się 
apostołem i przyprowadził tych, „którzy się źle mają”. 
Takich, którzy przeżywają różne rozterki związane z wiarą, 
przykazaniami i upadkiem w grzechy. Takich, którzy 
uważają, że ich życie nie ma sensu, a np. walka z nałogami i 
słabościami jest bezowocna. Oni będą mogli usłyszeć na tych 
rekolekcjach jakie jest wyjście z ich sytuacji i doświadczyć 
tego, jak bardzo są kochani przez Boga, mimo ich grzechów 
czy odejścia od wspólnoty Kościoła. Jest dla nich szansa na 
powrót i Nowe Życie!  

  Mam nadzieję, że sierpniowy czas na sulowskiej ziemi i 
Parafii Św. Rajmunda będzie owocny. Wyczekuję na to 
spotkanie oraz ubogacenie Waszą wiarą i pobożnością. Wiem 
coś o niej i mile wspominam niedziele, kiedy jako kleryk 
przyjeżdżałem na tacę. �  

   
Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Bożego 

błogosławieństwa!  
   
Ks. Piotr Iracki  
Pasterz Ekipy Ewangelizacyjnej Projektu „Źródło”  
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Miłość Boża 

Ef 1,3-6 
3Niech b ędzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana 

naszego Jezusa Chrystusa, On napełnił nas 
wszelkim błogosławie ństwem duchowym na 
wyżynach niebieskich - w Chrystusie. 4W Nim 
bowiem wybrał nas przed zało żeniem świata, 
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego 
obliczem. Z miło ści 5 przeznaczył nas dla siebie 
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, 
według postanowienia swej woli, 6 ku chwale 
majestatu swej łaski, któr ą obdarzył nas w 
Umiłowanym.  

Ps 8  
2 O Panie, nasz Bo że,  jak przedziwne Twe imi ę 

po wszystkiej ziemi!  Ty ś swój majestat wyniósł 
nad niebiosa. 3 Sprawiłe ś, że [nawet] usta dzieci i 
niemowl ąt oddaj ą Ci chwał ę, na przekór Twym 
przeciwnikom, aby poskromi ć nieprzyjaciela i 
wroga. 4 Gdy patrz ę na Twe niebo, dzieło Twych 
palców, ksi ężyc i gwiazdy, które ś Ty utwierdził: 
5 czym jest człowiek, że o nim pami ętasz, i czym - 
syn człowieczy, że się nim zajmujesz? 6 Uczyniłe ś 
go niewiele mniejszym od istot niebieskich5, 
chwał ą i czci ą go uwie ńczyłe ś. 7 Obdarzyłe ś go 
władz ą nad dziełami r ąk Twoich; zło żyłeś 
wszystko pod jego stopy: 8 owce i bydło 
wszelakie, a nadto i polne stada, 9 ptactwo 
powietrzne oraz ryby morskie, wszystko, co szlaki 
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mórz przemierza.  10 O Panie, nasz Panie, jak 
przedziwne Twe imi ę po wszystkiej ziemi! 

Ps 139, 1-16 

Panie, przenikasz i znasz mnie, 2 Ty wiesz, 
kiedy siadam i wstaj ę. Z daleka  przenikasz moje 
zamysły, 3 widzisz moje działanie i mój spoczynek 
i wszystkie moje drogi s ą Ci znane. 4 Choć jeszcze 
nie ma słowa na j ęzyku: Ty, Panie, ju ż znasz je w 
całości. 5 Ty ogarniasz mnie zewsz ąd i kładziesz 
na mnie sw ą rękę. 6 Zbyt dziwna jest dla mnie Twa 
wiedza, zbyt wzniosła: nie mog ę jej poj ąć. 7 Gdzież 
się oddal ę przed Twoim duchem?  Gdzie uciekn ę 
od Twego oblicza? 8 Gdy wst ąpię do nieba, tam 
jeste ś; jeste ś przy mnie, gdy si ę w Szeolu poło żę. 
9 Gdybym przybrał skrzydła jutrzenki, zamieszkał 
na krańcu morza: 10 tam równie ż Twa ręka będzie 
mnie wiodła i podtrzyma mi ę Twoja prawica. 
11 Jeśli powiem: «Niech mi ę przynajmniej 
ciemno ści okryj ą  i noc mnie otoczy jak światło»: 
12 sama ciemno ść nie będzie ciemna dla Ciebie, a 
noc jak dzie ń zajaśnieje: < mrok jest dla Ciebie jak 
światło> 13 Ty bowiem utworzyłe ś moje nerki, Ty 
utkałe ś mnie w łonie mej matki. 14 Dziękuję Ci, że 
mnie stworzyłe ś tak cudownie, godne podziwu s ą 
Twoje dzieła. I dobrze znasz moj ą duszę, 15 nie 
tajna Ci moja istota, kiedy w ukryciu 
powstawałem, utkany w gł ębi ziemi. 16 Oczy Twoje 
widziały me czyny i wszystkie s ą spisane w Twej 
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księdze; dni okre ślone zostały, chocia ż żaden z 
nich [jeszcze] nie nastał . 

1 J 4, 8-10 
8 Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest 

miło ścią. 9 W tym objawiła si ę miło ść Boga ku 
nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na 
świat, aby śmy życie mieli dzi ęki Niemu. 10 W tym 
przejawia si ę miło ść, że nie my umiłowali śmy 
Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna 
swojego jako ofiar ę przebłagaln ą za nasze 
grzechy. 

Jer 31, 3 
3 Pan się mu uka że z daleka: Ukochałem ci ę 

odwieczn ą miło ścią, dlatego te ż zachowałem dla 
ciebie łaskawo ść. 

Iz 49, 15-16 
14 Mówił Syjon: "Pan mnie opuścił, Pan o mnie 

zapomniał". 15 Czyż może niewiasta zapomnie ć o 
swym niemowl ęciu, ta, która kocha syna swego 
łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie 
zapomn ę o tobie 16 Oto wyryłem ci ę na obu 
dłoniach, twe mury s ą ustawicznie przede Mn ą 

Iz 54, 10 
10 Bo góry mog ą ust ąpić i pagórki si ę 

zachwia ć, ale miło ść moja nie odst ąpi od ciebie i 
nie zachwieje si ę moje przymierze pokoju, mówi 
Pan, który ma lito ść nad tob ą. 
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Grzech 

1J 1, 8.10;  
8 Jeśli mówimy , że nie mamy grzechu, to 

samych siebie oszukujemy i nie ma w nas 
prawdy. 9 Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] 
jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści 
nas z wszelkiej nieprawości. 10 Jeśli mówimy, że nie 
zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w 
nas Jego nauki. 

Iz 59, 2-3;  
2 Lecz wasze winy wykopały przepa ść między 

wami a waszym Bogiem; wasze grzechy zasłoniły 
Mu oblicze przed wami tak, i ż was nie słucha.  3 Bo 
krwi ą splamione s ą wasze dłonie, a palce wasze - 
zbrodni ą. Wasze wargi wypowiadaj ą kłamstwa, a 
przewrotno ści szepce wasz j ęzyk.  

Rz 3, 23;  
22 Jest to sprawiedliwo ść Boża przez wiarę w 

Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo 
nie ma tu różnicy: 23 wszyscy bowiem zgrzeszyli i 
pozbawieni s ą chwały Bo żej, 24 a dostępują 
usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez 
odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. 

Rz 6, 23;  

22 Teraz zaś, po wyzwoleniu  z grzechu i oddaniu 
się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie. A 
końcem tego - życie wieczne. 23 Albowiem zapłatą 
za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana 
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to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu 
naszym. 

Jk 1,13-15 
13 Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg 

go kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie ku 
złemu, ani te ż nikogo nie kusi. 14 To własna 
pożądliwo ść wystawia ka żdego na pokus ę i nęci. 
15 Następnie po żądliwo ść, gdy pocznie, rodzi 
grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmier ć.   

J 8, 34 
34 Odpowiedział im Jezus: «Zaprawd ę, 

zaprawd ę, powiadam wam: Ka żdy, kto popełnia 
grzech, jest niewolnikiem grzechu  

Mdr 2, 24; 
23 Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka - 

uczynił go obrazem swej własnej wieczności. 24 A 
śmier ć weszła na świat przez zawi ść diabła i 
doświadczaj ą jej ci, którzy do niego nale żą 

Ap 21, 8.  
8 A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, 

zabójców, rozpustników, gu ślarzy, 
bałwochwalców i wszelkich kłamców: udział w 
jeziorze gorej ącym ogniem i siark ą. To jest śmier ć 
druga». 
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Zbawienie  

Rdz 3, 15;  
15 Wprowadzam nieprzyja źń między ciebie i 

niewiast ę, pomi ędzy potomstwo twoje a 
potomstwo jej: ono zmia żdży ci głow ę, a ty 
zmiażdżysz mu pi ętę». 

Iz 1, 18;  
18 Chod źcie i spór ze Mn ą wied źcie! - mówi 

Pan. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak 
śnieg wybielej ą; cho ćby czerwone jak purpura, 
staną się jak wełna.  

Iz 52, 13-53,  
13 Oto si ę powiedzie mojemu Słudze, wybije 

się, wywy ższy i wyro śnie bardzo. 14 Jak wielu 
osłupiało na Jego widok - - tak nieludzko został 
oszpecony Jego wygl ąd i posta ć Jego była 
niepodobna do ludzi - 15 tak mnogie narody si ę 
zdumiej ą, królowie zamkn ą przed Nim usta, bo 
ujrz ą coś, czego im nigdy nie opowiadano, i pojm ą 
coś niesłychanego. 1 Któ ż uwierzy temu, co śmy 
usłyszeli? na kim że się ramię Pańskie objawiło? 
2 On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby 
korzeń z wyschni ętej ziemi. Nie miał On wdzi ęku 
ani te ż blasku, aby na Niego popatrze ć, ani 
wygl ądu, by si ę nam podobał. 3 Wzgardzony i 
odepchni ęty przez ludzi, M ąż boleści, oswojony z 
cierpieniem, jak kto ś, przed kim si ę twarze 
zakrywa, wzgardzony tak, i ż mieli śmy Go za nic. 
4 Lecz On si ę obarczył naszym cierpieniem, On 
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dźwigał nasze bole ści a my śmy Go za skaza ńca 
uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. 
5 Lecz On był przebity za nasze grzechy, 
zdruzgotany za nasze winy. Spadła Na ń chłosta 
zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze 
zdrowie. 6 Wszyscy śmy pobł ądzili jak owce, ka żdy 
z nas si ę obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił 
na Niego winy nas wszystkich. 7 Dręczono Go, 
lecz sam si ę dał gn ębić, nawet nie otworzył ust 
swoich. Jak baranek na rze ź prowadzony, jak 
owca niema wobec strzyg ących j ą, tak On nie 
otworzył ust swoich. 8 Po udr ęce i s ądzie został 
usuni ęty; a kto si ę przejmuje Jego losem? Tak! 
Zgładzono Go z krainy żyjących; za grzechy mego 
ludu został zbity na śmier ć. 9 Grób Mu 
wyznaczono mi ędzy bezbo żnymi, i w śmierci swej 
był [na równi] z bogaczem, chocia ż nikomu nie 
wyrządził krzywdy i w Jego ustach kłamstwo nie 
postało. 10 Spodobało si ę Panu zmia żdżyć Go 
cierpieniem. Je śli On wyda swe życie na ofiar ę za 
grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłu ży, a 
wola Pańska spełni si ę przez Niego. 11 Po 
udrękach swej duszy, ujrzy światło i nim si ę 
nasyci. Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich 
nieprawo ści On sam d źwigać będzie. 12 Dlatego w 
nagrod ę przydziel ę Mu tłumy, i posi ądzie mo żnych 
jako zdobycz, za to, że Siebie na śmier ć ofiarował i 
policzony został pomi ędzy przest ępców. A On 
poniósł grzechy wielu, i or ęduje za przest ępcami.  
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Łk 15;  
1 Zbli żali si ę do Niego wszyscy celnicy i 

grzesznicy, aby Go słucha ć. 2 Na to szemrali 
faryzeusze i uczeni w Pi śmie: «Ten przyjmuje 
grzeszników i jada z nimi». 3Opowiedział im wtedy 
następującą przypowie ść: 4 «Któ ż z was, gdy ma 
sto owiec, a zgubi jedn ą z nich, nie zostawia 
dziewi ęćdziesi ęciu dziewi ęciu na pustyni i nie 
idzie za zgubion ą, aż ją znajdzie? 5 A gdy j ą 
znajdzie, bierze z rado ścią na ramiona 6 i wraca do 
domu; sprasza przyjaciół i s ąsiadów i mówi im: 
"Cieszcie si ę ze mną, bo znalazłem owc ę, która mi 
zginęła". 7 Powiadam wam: Tak samo w niebie 
większa będzie rado ść z jednego grzesznika, który 
się nawraca, ni ż z dziewi ęćdziesi ęciu dziewi ęciu 
sprawiedliwych, którzy nie potrzebuj ą nawrócenia.  

8 Albo je śli jaka ś kobieta, maj ąc dziesi ęć 
drachm, zgubi jedn ą drachm ę, czyż nie zapala 
światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, 
aż ją znajdzie? 9 A znalazłszy j ą, sprasza 
przyjaciółki i s ąsiadki i mówi: "Cieszcie si ę ze 
mną, bo znalazłam drachm ę, któr ą zgubiłam". 
10 Tak samo, powiadam wam, rado ść powstaje u 
aniołów Bo żych z jednego grzesznika, który si ę 
nawraca».  

11 Powiedział te ż: «Pewien człowiek miał 
dwóch synów. 12 Młodszy z nich rzekł do ojca: 
"Ojcze, daj mi cz ęść majątku, która na mnie 
przypada". Podzielił wi ęc majątek mi ędzy nich. 
13 Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy 
wszystko, odjechał w dalekie strony i tam 
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roztrwonił swój maj ątek, żyjąc rozrzutnie. 14 A gdy 
wszystko wydał, nastał ci ężki głód w owej krainie i 
on sam zacz ął cierpie ć niedostatek. 15 Poszedł i 
przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten 
posłał go na swoje pola żeby pasł świnie. 
16 Pragnął on napełni ć swój żołądek str ąkami, 
którymi żywiły si ę świnie, lecz nikt mu ich nie 
dawał. 17 Wtedy zastanowił si ę i rzekł: Ilu ż to 
najemników mojego ojca ma pod dostatkiem 
chleba, a ja tu z głodu gin ę. 18 Zabior ę się i pójd ę 
do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem 
przeciw Bogu i wzgl ędem ciebie; 19 już nie jestem 
godzien nazywa ć się twoim synem: uczy ń mię 
choćby jednym z najemników. 20 Wybrał si ę więc i 
poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze 
daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył si ę 
głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu si ę 
na szyj ę i ucałował go. 21 A syn rzekł do niego: 
"Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i wzgl ędem 
ciebie, ju ż nie jestem godzien nazywa ć się twoim 
synem". 22 Lecz ojciec rzekł do swoich sług: 
"Przynie ście szybko najlepsz ą szatę i ubierzcie 
go; dajcie mu te ż pierścień na rękę i sandały na 
nogi! 23 Przyprowad źcie utuczone ciel ę i zabijcie: 
będziemy ucztowa ć i bawi ć się, 24 poniewa ż ten 
mój syn był umarły, a znów o żył; zagin ął, a 
odnalazł si ę". I zacz ęli si ę bawić. 25 Tymczasem 
starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i 
był blisko domu, usłyszał muzyk ę i tańce. 
26 Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma 
znaczyć. 27 Ten mu rzekł: "Twój brat powrócił, a 
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ojciec twój kazał zabi ć utuczone ciel ę, poniewa ż 
odzyskał go zdrowego". 28 Na to rozgniewał si ę i 
nie chciał wej ść; wtedy ojciec jego wyszedł i 
tłumaczył mu. 29 Lecz on odpowiedział ojcu: "Oto 
tyle lat ci słu żę i nigdy nie przekroczyłem twojego 
rozkazu; ale mnie nie dałe ś nigdy ko źlęcia, żebym 
się zabawił z przyjaciółmi. 30 Skoro jednak wrócił 
ten syn twój, który roztrwonił twój maj ątek z 
nierz ądnicami, kazałe ś zabić dla niego utuczone 
cielę". 31 Lecz on mu odpowiedział: "Moje dziecko, 
ty zawsze jeste ś przy mnie i wszystko moje do 
ciebie nale ży. 32 A trzeba si ę weseli ć i cieszy ć z 
tego, że ten brat twój był umarły, a znów o żył, 
zaginął, a odnalazł si ę"».  

Łk 23, 33-34 
33 Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszk ą», 

ukrzy żowali tam Jego i złoczy ńców, jednego po 
prawej, drugiego po lewej Jego stronie. 34 Lecz 
Jezus mówił: «Ojcze, przebacz im, bo nie wiedz ą, 
co czyni ą». Potem rozdzielili mi ędzy siebie Jego 
szaty, rzucaj ąc losy.  

Dz 4, 12;  
12 I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdy ż 

nie dano ludziom pod niebem żadnego innego 
imienia, w którym mogliby śmy by ć zbawieni».  

Rz 5, 7-10;  
7A [nawet] za człowieka sprawiedliwego 

podejmuje si ę ktoś umrze ć tylko z najwi ększą 
trudno ścią. Chocia ż może jeszcze za człowieka 
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życzliwego odwa żyłby si ę ktoś ponie ść śmierć. 
8 Bóg zaś okazuje nam swoj ą miło ść [wła śnie] 
przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy śmy byli 
jeszcze grzesznikami. 9 Tym bardziej wi ęc 
będziemy przez Niego zachowani od karz ącego 
gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostali śmy 
usprawiedliwieni. 10 Jeżeli bowiem, b ędąc 
nieprzyjaciółmi, zostali śmy pojednani z Bogiem 
przez śmier ć Jego Syna, to tym bardziej, b ędąc ju ż 
pojednani, dost ąpimy zbawienia przez Jego życie.  

Kol 2, 13-15;  
13 I was, umarłych na skutek wyst ępków i 

"nieobrzezania" waszego [grzesznego] ciała, 
razem z Nim przywrócił do życia. Darował nam 
wszystkie wyst ępki, 14 skre ślił zapis dłu żny 
obci ążający nas nakazami. To wła śnie, co było 
naszym przeciwnikiem, usun ął z drogi, 
przygwo ździwszy do krzy ża. 15 Po rozbrojeniu 
Zwierzchno ści i Władz, jawnie wystawił [je] na 
widowisko, powiódłszy je dzi ęki Niemu w triumfie.  

Ef 2, 1-7. 
1 I wy byli ście umarłymi na skutek waszych 

wyst ępków i grzechów, 2 w których żyliście 
niegdy ś według doczesnego sposobu tego świata, 
według sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to 
jest ducha, który działa teraz w synach buntu. 
3 Pośród nich tak że my wszyscy niegdy ś 
post ępowali śmy według żądz naszego ciała, 
spełniaj ąc zachcianki ciała i my śli zdro żnych. I 
byli śmy potomstwem z natury zasługuj ącym na 
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gniew, jak i wszyscy inni. 4 A Bóg, b ędąc bogaty w 
miłosierdzie, przez wielk ą swą miło ść, jaką nas 
umiłował, 5 i to nas, umarłych na skutek 
wyst ępków, razem  z Chrystusem przywrócił do 
życia. Łask ą bowiem jeste ście zbawieni. 6 Razem 
też wskrzesił i razem posadził na wy żynach 
niebieskich - w Chrystusie Jezusie, 7 aby w 
nadchodz ących wiekach przemo żne bogactwo 
Jego łaski wykaza ć na przykładzie dobroci 
względem nas, w Chrystusie Jezusie.  8 Łask ą 
bowiem jeste ście zbawieni przez wiar ę. A to 
pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga:  

Wiara i Nawrócenie  
(Jezus jedynym Zbawicielem i Panem) 

J 3, 14-18;  
14 A jak Moj żesz wywy ższył w ęża na pustyni, 

tak potrzeba, by wywy ższono Syna Człowieczego, 
15 aby ka żdy, kto w Niego wierzy, miał życie 
wieczne. 16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że 
Syna swego Jednorodzonego dał, aby ka żdy, kto 
w Niego wierzy, nie zgin ął, ale miał życie wieczne. 
17 Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat 
po to, aby świat pot ępił, ale po to, by świat został 
przez Niego zbawiony. 18 Kto wierzy w Niego, nie 
podlega pot ępieniu; a kto nie wierzy, ju ż został 
pot ępiony, bo nie uwierzył w imi ę 
Jednorodzonego Syna Bo żego.  
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Łk 7, 1-10;  
1 Gdy Jezus doko ńczył wszystkich tych mów 

do ludu, który si ę przysłuchiwał, wszedł do 
Kafarnaum. 2 Sługa pewnego setnika, szczególnie 
przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. 
3 Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do 
Niego starszyzn ę żydowsk ą z prośbą, żeby 
przyszedł i uzdrowił mu sług ę. 4 Ci zjawili si ę u 
Jezusa i prosili Go usilnie: «Godzien jest, żebyś 
mu to wy świadczył - mówili - 5 miłuje bowiem nasz 
naród i sam zbudował nam synagog ę». 6 Jezus 
przeto wybrał si ę z nimi. A gdy był ju ż niedaleko 
domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z pro śbą: 
«Panie, nie trud ź się, bo nie jestem godzien, aby ś 
wszedł pod dach mój. 7 I dlatego ja sam nie 
uważałem si ę za godnego przyj ść do Ciebie. Lecz 
powiedz słowo, a mój sługa b ędzie uzdrowiony. 
8 Bo i ja, cho ć podlegam władzy, mam  pod sob ą 
żołnierzy. Mówi ę temu: "Id ź!" - a idzie; drugiemu: 
"Chod ź!" - a przychodzi; a mojemu słudze: "Zrób 
to!" - a robi». 9 Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił si ę i 
zwracaj ąc się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: 
«Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem 
nawet w Izraelu» . 

Dz 3, 19;  
19 Pokutujcie wi ęc i nawró ćcie si ę, aby grzechy 

wasze zostały zgładzone,  
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Ap 3, 20;  
20 Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto 

posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do 
niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. 

Jk 2, 14-26;  
14 Jaki z tego po żytek, bracia moi, skoro kto ś 

będzie utrzymywał, że wierzy, a nie b ędzie spełniał 
uczynków? Czy [sama] wiara zdoła go zbawi ć? 
15 Jeśli na przykład brat lub siostra nie maj ą 
odzienia lub brak im codziennego chleba, 16 a ktoś 
z was powie im: «Id źcie w pokoju, ogrzejcie si ę i 
najedzcie do syta!» - a nie dacie im tego, czego 
koniecznie potrzebuj ą dla ciała - to na co si ę to 
przyda? 17 Tak też i wiara, je śli nie byłaby 
połączona z uczynkami, martwa jest sama w 
sobie. 18 Ale mo że ktoś powiedzie ć: Ty masz 
wiarę, a ja spełniam uczynki. Poka ż mi wiar ę 
swoj ą bez uczynków, to ja ci poka żę wiar ę ze 
swoich uczynków. 19 Wierzysz, że jest jeden Bóg? 
Słusznie czynisz - lecz tak że i złe duchy wierz ą i 
drżą. 20 Chcesz za ś zrozumie ć, nierozumny 
człowieku, że wiara bez uczynków jest 
bezowocna? 21 Czy Abraham, ojciec nasz, nie z 
powodu uczynków został usprawiedliwiony, kiedy 
złożył syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym? 22 Widzisz, 
że wiara współdziałała z jego uczynkami i przez 
uczynki stała si ę doskonała. 23 I tak wypełniło si ę 
Pismo, które mówi: Uwierzył przeto Abraham 
Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwo ść, i 
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został nazwany przyjacielem Boga. 24 Widzicie, że 
człowiek dost ępuje usprawiedliwienia na 
podstawie uczynków, a nie samej tylko wiary. 
25 Podobnie te ż nierz ądnica Rachab, która przyj ęła 
wysłanników i inn ą drog ą odprawiła ich, czy nie 
dost ąpiła usprawiedliwienia za swoje uczynki? 
26 Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak te ż jest 
martwa wiara bez uczynków.  

Ga 2, 16;  
16 A jednak prze świadczeni, że człowiek osi ąga 

usprawiedliwienie nie przez wypełnianie Prawa za 
pomoc ą uczynków, lecz jedynie przez wiar ę w 
Jezusa Chrystusa, my wła śnie uwierzyli śmy w 
Chrystusa Jezusa, by osi ągnąć usprawiedliwienie 
z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnianie 
Prawa za pomoc ą uczynków, jako że przez 
wypełnianie Prawa za pomoc ą uczynków nikt nie 
osiągnie usprawiedliwienia.  

Rz 10, 9-10;  
9 Jeżeli wi ęc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS 

JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg 
Go wskrzesił z martwych - osi ągniesz zbawienie. 
10 Bo sercem przyj ęta wiara prowadzi do 
usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do 
zbawienia. 

Rz 10, 17. 
16Ale nie wszyscy dali posłuch Ewangelii. Izajasz 

bowiem mówi: Panie, któż uwierzył temu, co od nas 
posłyszał? 17Przeto wiara rodzi si ę z tego, co si ę 
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słyszy, tym za ś, co si ę słyszy, jest słowo 
Chrystusa. 

 

Obietnica Ojca 

Łk 11, 13;  
9 I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam 

dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą 
wam. 10 Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto 
szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. 11 Jeżeli 
którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda 
mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu 
węża? 12 Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu 
skorpiona? 13 Jeśli wi ęc wy, cho ć źli jeste ście, 
umiecie dawa ć dobre dary swoim dzieciom, o ile ż 
bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, 
którzy Go prosz ą». 

J 14, 16. 26;  
16 Ja zaś będę prosił Ojca, a innego 

Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - 
26 A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec 
pośle w moim imieniu, On was wszystkiego 
nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam 
powiedziałem.  

J 15, 26;  
26 Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego 

Ja wam po ślę od Ojca, Duch Prawdy, który od 
Ojca pochodzi, On b ędzie świadczył o Mnie  
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J 16, 5-15;  
5 Teraz zaś idę do Tego, który Mnie posłał, a 

nikt z was nie pyta Mnie: "Dokąd idziesz?" 6 Ale 
ponieważ to wam powiedziałem, smutek 
napełnił wam serce. 7 Jednakże mówię wam 
prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. 
Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie 
do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was. 8  On 
zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o 
sprawiedliwości i o sądzie. 9 O grzechu - bo nie 
wierzą we Mnie; 10 o sprawiedliwości zaś - bo 
idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; 11 wreszcie o 
sądzie - bo władca tego świata został osądzony. 
12 Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale 
teraz [jeszcze] znieść nie możecie. 13 Gdy zaś 
przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do 
całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale 
powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi 
wam rzeczy przyszłe. 14 On Mnie otoczy chwałą, 
ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. 
15 Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego 
powiedziałem, że z mojego weźmie i wam 
objawi. 

Dz 2, 1nn;  
1 Kiedy nadszedł wreszcie dzie ń 

Pięćdziesi ątnicy, znajdowali si ę wszyscy razem na 
tym samym miejscu. 2 Nagle dał si ę słysze ć z 
nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, 
i napełnił cały dom, w którym przebywali. 
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3 Ukazały si ę im te ż języki jakby z ognia, które si ę 
rozdzieliły, i na ka żdym z nich spocz ął jeden. 4 I 
wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i 
zaczęli mówi ć obcymi j ęzykami, tak jak im Duch 
pozwalał mówi ć. 

Rz 8, 1-30;  
1 Teraz jednak dla tych, którzy s ą w Chrystusie 
Jezusie, nie ma ju ż potępienia. 2 Albowiem prawo 
Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, 
wyzwoliło ci ę spod prawa grzechu i śmierci. 3 Co 
bowiem było niemo żliwe dla Prawa, poniewa ż 
ciało czyniło je bezsilnym, [tego dokonał Bóg]. On 
to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała 
grzesznego i dla [usuni ęcia] grzechu wydał w tym 
ciele wyrok pot ępiający grzech, 4 aby to, co 
nakazuje Prawo, wypełniło si ę w nas, o ile 
post ępujemy nie według ciała, ale według Ducha. 
5 Ci bowiem, którzy żyją według ciała, d ążą do 
tego, czego chce ciało; ci za ś, którzy żyją według 
Ducha - do tego, czego chce Duch. 6 Dążność 
bowiem ciała prowadzi do śmierci, d ążność zaś 
Ducha - do życia i pokoju. 7 A to dlatego, że 
dążność ciała wroga jest Bogu, nie 
podporz ądkowuje si ę bowiem Prawu Bo żemu, ani 
nawet nie jest do tego zdolna. 8 A ci, którzy żyją 
według ciała, Bogu podoba ć się nie mog ą. 9 Wy 
jednak nie żyjecie według ciała, lecz według 
Ducha, je śli tylko Duch Bo ży w was mieszka. 
Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten 
do Niego nie nale ży. 10 Jeżeli natomiast Chrystus 
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w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci 
ze względu na [skutki] grzechu duch jednak 
posiada życie na skutek usprawiedliwienia. 11 A 
jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa 
wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił 
Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze 
śmiertelne ciała moc ą mieszkaj ącego w was 
swego Ducha.  
12 Jeste śmy wi ęc, bracia, dłu żnikami, ale nie ciała, 
byśmy żyć mieli według ciała. 13 Bo je żeli 
będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. 
Jeżeli zaś przy pomocy Ducha u śmierca ć 
będziecie pop ędy ciała - b ędziecie żyli.  
14 Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch 
Boży, są synami Bo żymi. 15 Nie otrzymali ście 
przecie ż ducha niewoli, by si ę znowu pogr ążyć w 
boja źni, ale otrzymali ście ducha przybrania za 
synów, w którym mo żemy woła ć: «Abba, Ojcze!» 
16 Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego 
ducha, że jeste śmy dzie ćmi Bo żymi. 17 Jeżeli zaś 
jeste śmy dzie ćmi, to i dziedzicami: dziedzicami 
Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro 
wspólnie z Nim cierpimy po to, by te ż wspólnie 
mieć udział w chwale.  

18 Sądzę bowiem, że cierpie ń teraźniejszych nie 
można stawia ć na równi z chwał ą, która ma si ę w 
nas objawi ć. 19 Bo stworzenie z upragnieniem 
oczekuje objawienia si ę synów Bo żych. 
20 Stworzenie bowiem zostało poddane marno ści - 
nie z własnej ch ęci, ale ze wzgl ędu na Tego, który 
je poddał - w nadziei, 21 że równie ż i ono zostanie 
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wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczy ć w 
wolno ści i chwale dzieci Bo żych. 22 Wiemy 
przecie ż, że całe stworzenie a ż dot ąd jęczy i 
wzdycha w bólach rodzenia. 23 Lecz nie tylko ono, 
ale i my sami, którzy ju ż posiadamy pierwsze dary 
Ducha, i my równie ż całą istot ą swoj ą wzdychamy, 
oczekuj ąc - odkupienia naszego ciała. 24 W nadziei 
bowiem ju ż jesteśmy zbawieni. Nadzieja za ś, 
której [spełnienie ju ż się] ogl ąda, nie jest nadziej ą, 
bo jak mo żna się jeszcze spodziewa ć tego, co si ę 
już ogląda? 25 Jeżeli jednak, nie ogl ądając, 
spodziewamy si ę czegoś, to z wytrwało ścią tego 
oczekujemy. 26 Podobnie tak że Duch przychodzi z 
pomoc ą naszej słabo ści. Gdy bowiem nie umiemy 
się modli ć tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia 
się za nami w błaganiach, których nie mo żna 
wyrazi ć słowami. 27 Ten zaś, który przenika serca, 
zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia si ę za 
świętymi zgodnie z wol ą Bożą. 28 Wiemy te ż, że 
Bóg z tymi, którzy Go miłuj ą, współdziała we 
wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy s ą 
powołani według [Jego] zamiaru. 29 Albowiem 
tych, których od wieków poznał, tych te ż 
przeznaczył na to, by si ę stali na wzór obrazu 
Jego Syna, aby On był pierworodnym mi ędzy 
wielu bra ćmi. 30 Tych za ś, których przeznaczył, 
tych te ż powołał, a których powołał - tych te ż 
usprawiedliwił, a których usprawiedliwił - tych te ż 
obdarzył chwał ą.  
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Ap 22, 17;  
17

 A Duch i Oblubienica mówi ą: «Przyjd ź!» A kto 
słyszy, niech powie: «Przyjd ź!» I kto odczuwa 
pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody 
życia darmo zaczerpnie. 

1 Kor 12, 1-11. 
1 Nie chciałbym, bracia, by ście nie wiedzieli o 

darach duchowych. 2
 Wiecie, że gdyście byli 

poganami, ci ągnęło was nieodparcie ku niemym 
bożkom. 3

 Otóż zapewniam was, że nikt, 
pozostaj ąc pod natchnieniem Ducha Bo żego, nie 
może mówi ć: «Niech Jezus b ędzie przekl ęty!». 
Nikt te ż nie mo że powiedzie ć bez pomocy Ducha 
Świętego: «Panem jest Jezus». 4 Różne są dary 
łaski, lecz ten sam Duch; 5

 różne też są rodzaje 
posługiwania, ale jeden Pan; 6 różne są wreszcie 
działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego 
we wszystkich.  7 Wszystkim za ś objawia si ę Duch 
dla [wspólnego] dobra. 8 Jednemu dany jest przez 
Ducha dar m ądrości słowa, drugiemu umiej ętność 
poznawania według tego samego Ducha, 9 innemu 
jeszcze dar wiary w tym że Duchu, innemu łaska 
uzdrawiania w jednym Duchu, 10 innemu dar 
czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu 
rozpoznawanie duchów4, innemu dar j ęzyków i 
wreszcie innemu łaska tłumaczenia j ęzyków. 
11 Wszystko za ś sprawia jeden i ten sam Duch, 
udzielaj ąc każdemu tak, jak chce. 
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Wspólnota i Wzrost 

Dz, 2, 42;  
41 Ci więc, którzy przyj ęli jego nauk ę, zostali 

ochrzczeni. I przył ączyło si ę owego dnia około 
trzech tysi ęcy dusz.  42 Trwali oni w nauce 
Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w 
modlitwach. 43 Boja źń ogarniała ka żdego, gdy ż 
Apostołowie czynili wiele znaków i cudów.  

Mt 5, 3-11; 
3 «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem 

do nich nale ży królestwo niebieskie. 
4 Błogosławieni, którzy si ę smuc ą, albowiem oni 
będą pocieszeni. 5 Błogosławieni cisi, albowiem 
oni na własno ść posi ądą ziemię. 6 Błogosławieni, 
którzy łakn ą i pragn ą sprawiedliwo ści, albowiem 
oni b ędą nasyceni. 7 Błogosławieni miłosierni, 
albowiem oni miłosierdzia dost ąpią. 
8 Błogosławieni czystego serca, albowiem oni 
Boga ogl ądać będą. 9 Błogosławieni, którzy 
wprowadzaj ą pokój, albowiem oni b ędą nazwani 
synami Bo żymi. 10 Błogosławieni, którzy cierpi ą 
prześladowanie dla sprawiedliwo ści, albowiem do 
nich nale ży królestwo niebieskie. 11 Błogosławieni 
jeste ście, gdy [ludzie] wam ur ągają i prześladuj ą 
was, i gdy z mego powodu mówi ą kłamliwie 
wszystko złe na was. 12 Cieszcie si ę i radujcie, 
albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak 
bowiem prze śladowali proroków, którzy byli przed 
wami.  
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Ga, 5, 22-23.25;    
22 Owocem za ś ducha jest: miło ść, radość, 

pokój, cierpliwo ść, uprzejmo ść, dobro ć, wierno ść, 
23 łagodno ść, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] 
nie ma Prawa 25 Mając życie od Ducha, do Ducha 
się też stosujmy. 26 Nie szukajmy pró żnej chwały, 
jedni drugich dra żniąc i wzajemnie sobie 
zazdroszcz ąc. 

1 Tes 5, 19;  
15 Uważajcie, aby nikt nie odpłacał złem za złe, 

zawsze usiłujcie czynić dobrze sobie nawzajem i 
wobec wszystkich! 16 Zawsze się radujcie, 
17 nieustannie się módlcie! 18 W każdym położeniu 
dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie 
Chrystusie względem was. 19 Ducha nie ga ście, 
20 proroctwa nie lekcewa żcie! 21 Wszystko badajcie, 
a co szlachetne - zachowujcie! 22 Unikajcie 
wszystkiego, co ma choćby pozór zła. 

Ef 4, 30;  
29 Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa 

szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, 
by wyświadczała dobro słuchającym. 30 I nie 
zasmucajcie Bo żego Ducha Świętego, którym 
zostali ście opiecz ętowani na dzie ń odkupienia . 
31 Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, 
uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie - wraz z 
wszelką złością. 32 Bądźcie dla siebie nawzajem 
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dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg 
nam przebaczył w Chrystusie. 

Ef 5, 18;  
15 Baczcie więc pilnie, jak postępujecie, nie jako 

niemądrzy, ale jako mądrzy. 16 Wyzyskujcie chwilę 
sposobną, bo dni są złe. 17 Nie bądźcie przeto 
nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą 
Pana. 18 A nie upijajcie si ę winem, bo to jest 
[przyczyn ą] rozwi ązłości, ale napełniajcie si ę 
Duchem,  19 przemawiając do siebie wzajemnie w 
psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, 
śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. 
20 Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię 
Pana naszego Jezusa Chrystusa! 

1 Kor 12, 12-31;  
12 Podobnie jak jedno jest ciało, cho ć składa 

się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, 
mimo i ż są liczne, stanowi ą jedno ciało, tak te ż 
jest i z Chrystusem. 13 Wszyscy śmy bowiem w 
jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowi ć] 
jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to 
niewolnicy, czy wolni. Wszyscy śmy te ż zostali 
napojeni jednym Duchem. 14 Ciało bowiem to nie 
jeden członek, lecz liczne [członki]. 15 Jeśliby noga 
powiedziała: «Poniewa ż nie jestem r ęką, nie 
należę do ciała» - czy wskutek tego rzeczywi ście 
nie nale ży do ciała? 16 Lub je śliby ucho 
powiedziało: Poniewa ż nie jestem okiem, nie 
należę do ciała - czy ż nie nale żałoby do ciała? 
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17 Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzie ż byłby 
słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzie ż 
byłoby powonienie? 18 Lecz Bóg, tak jak chciał, 
stworzył [ró żne] członki umieszczaj ąc każdy z 
nich w ciele. 19 Gdyby cało ść była jednym 
członkiem, gdzie ż byłoby ciało? 20 Tymczasem za ś 
wprawdzie liczne s ą członki, ale jedno ciało. 21 Nie 
może więc oko powiedzie ć ręce: «Nie jeste ś mi 
potrzebna», albo głowa nogom: «Nie potrzebuj ę 
was». 22 Raczej nawet niezb ędne są dla ciała te 
członki, które uchodz ą za słabsze; 23 a te, które 
uważamy za mało godne szacunku, tym wi ększym 
obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto 
szczególnie si ę troszczymy o przyzwoito ść 
wstydliwych członków ciała, 24 a te, które nie 
należą do wstydliwych, tego nie potrzebuj ą. Lecz 
Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały 
więcej szacunku członki z natury mało godne czci, 
25 by nie było rozdwojenia w ciele, lecz żeby 
poszczególne członki troszczyły si ę o siebie 
nawzajem. 26 Tak więc, gdy cierpi jeden członek, 
współcierpi ą wszystkie inne członki; podobnie 
gdy jednemu członkowi okazywane jest 
poszanowanie, współwesel ą się wszystkie członki. 
27 Wy przeto jeste ście Ciałem Chrystusa i 
poszczególnymi członkami. 28 I tak ustanowił Bóg 
w Kościele najprzód apostołów, po wtóre 
proroków, po trzecie nauczycieli, a nast ępnie tych, 
co maj ą dar czynienia cudów, wspierania pomoc ą, 
rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi j ęzykami. 
29 Czyż wszyscy s ą apostołami? Czy wszyscy 
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prorokuj ą? Czy wszyscy s ą nauczycielami? Czy 
wszyscy maj ą dar czynienia cudów? 30 Czy 
wszyscy posiadaj ą łask ę uzdrawiania? Czy 
wszyscy przemawiaj ą językami? Czy wszyscy 
potrafi ą je tłumaczy ć? 31 Lecz wy starajcie si ę o 
większe dary: a ja wam wska żę drog ę jeszcze 
doskonalsz ą. 

Kol 1, 18a;  
18 I On jest Głow ą Ciała – Ko ścioła. On jest 

Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby 
sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim 

1 Kor 10, 16-17;  
16 Kielich błogosławie ństwa, który 

błogosławimy, czy nie jest udziałem we Krwi 
Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czy ż nie jest 
udziałem w Ciele Chrystusa? 17 Poniewa ż jeden 
jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało . 
Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba . 

Rz 12, 4-5. 
4 Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele 

członków, a nie wszystkie członki spełniaj ą tę 
samą czynno ść - 5 podobnie wszyscy razem 
tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a ka żdy z 
osobna jeste śmy nawzajem dla siebie członkami. 
 
Jeżeli ktoś z Was chciałby głębiej wejść w treść tych fragmentów, 

zachęcam do strony podanej poniżej 
http://libertarianin.org/Ebooks/BIBLIA%20TYSIA%CC%A 8CLECIA%20Z%
20KOMENTARZAMI.pdf  
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