
NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA 

25 stycznia Kościół wspomina przełomowe wydarzenie w życiu Apostoła 

Narodów św. Pawła. To, co wydarzyło się pod Damaszkiem, zmieniło całe jego 

życie i sprawiło, że Paweł stał się wielkim apostołem Chrystusa. 

Paradoksalnie celem podróży Pawła do Damaszku było definitywne 

skończenie z sektą chrześcijan. Dla swojej misji miał nawet oficjalne listy 

polecające. Paweł opuścił Jerozolimę przez Bramę Północną, w pobliżu której 

znajdował się grób św. Szczepana.  

Śmierć Szczepana jeszcze bardziej podsycała Szawła  

do prześladowania tych, którzy wyznawali, że Jezus jest Panem. Damaszek jest 

oddalony od Jerozolimy o 250 km. Szaweł potrzebował na przebycie tej drogi 

ośmiu dni podróży karawaną przez Płaskowyż Judejski. Kiedy już przekroczył 

granicę miasta utworzoną z pierścienia drzew, zdarzył się cud. Nagle upadł na 

ziemię, stracił równowagę i usłyszał głos Jezusa, który wezwał Pawła po 

imieniu i w jego języku. Szaweł w jednej chwili przeżył swoje nawrócenie, 

rozpoznał Jezusa i postanowił nie tylko przerwać prześladowanie chrześcijan, 

ale wkroczyć radykalnie na drogę wy-znawców Chrystusa. Damaszek był dla 

Pawła źródłem jego siły w pracy apostolskiej. Zawsze, gdy czuł się zmęczony 

lub rozczarowany swoją misją, wracał do wydarzenia spod Damaszku, 

przypominając sobie, że przecież Jezus żyje i on, Paweł, spotkał Go osobiście.  

Tajemnicze nawrócenie Pawła przypomina nam, że Chrystus szuka nas 

i pragnie, abyśmy zrezygnowali z własnych zabezpieczeń i pozwolili się 

całkowicie poprowadzić Bogu. Każdy z nas powinien odszukać w swoim życiu 

podobnej chwili nawrócenia, kiedy Bóg był dla nas tak wyraźny i oczywisty, 

że poszliśmy za Nim. 

Źródło: niedziela.pl 



 

ALMA REDEMPTORIS MATER 

Alma Redemptoris Mater,  

quæ pervia cæli Porta manes,  

et stella maris,  

succurre cadenti, 

Surgere qui curat, populo:  

tu quæ genuisti, 

Natura mirante,  

tuum sanctum Genitorem, 

Virgo prius ac posterius, Gabrielis ab ore 

Sumens illud Ave, peccatorum miserere. 

V. Angelus Domini nuntiavit Mariæ. 

R. Et concepit de Spiritu Sancto. 

Oremus. 

Gratiam tuam, quæsumus Domine, 

mentibus nostris infunde; ut, qui, Angelo 

nuntiante, Christi Filii tui incarnationem 

cognovimus ; per passionem ejus et 

crucem, ad resurrectionis gloriam 

perducamur. Per eumdem Christum 

Dominum nostrum. 

R. Amen. 
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  NIEDZIELA WT. – CZW. PODCZAS WSZYSTKICH  
  7:00, 8:30, 10:00, 11:30 (DZIECI), 10:00-12:00  MSZY ŚWIĘTYCH, 
  13:00, 18:00 (MŁODZIEŻ), 20:00 15:30-17:30 A TAKŻE CODZIENNIE 
  DNI POWSZEDNIE SOB. OD GODZ. 17:30 
  7:00, 8:30, 18:00 10:00-12:00     

 można zamawiać w kancelarii, a także w zakrystii; 
: ks. prałat Stanisław Błaszkowski • tel./fax. 55 641 26 60 

ks. Marek Piedziewicz, ks. Piotr Chmura, ks. Łukasz Sołtysiak 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Modlitwa na Nowy Rok 

Wszechmogący Boże, prosimy o błogosławieństwo Twoje na Nowy Rok. Nie wiemy, co on nam przyniesie, co nam 

w nim dasz. Jakie przeżyjemy w nim radości, jakie cierpienia? To wiesz tylko Ty, Ojcze miłosierny. Ty znasz początek, trwanie  

i kres naszego życia. Ty prowadzisz nas wszystkich przez czas do wieczności. Daj mi, Ojcze, trwać przy Tobie, iść wiernie drogą 

Twoich przykazań, abym poddany Tobie, w mocy Twojej spokojnie, pokornie i ufnie czynił to, co się Tobie podoba, co do mnie 

należy, i znosił to, co Ty ześlesz na mnie. Nie wiem, co mnie w tym roku czeka, ale to wiem na pewno, że tym, którzy Ciebie 

miłują, wszystko obraca się ku dobremu i to mi wystarcza. Ojcze, Ty kochasz Twoje dzieci. Niech rozpocznę ten rok w miłości 

Twojej. i pozostanę Ci wierny. Nie dozwól, aby cokolwiek odłączyło mnie od miłości Twojej. Kieruj mną według świętej woli 

Twojej W Tobie i w Twojej woli znajdę pokój, bo wola Twoja jest naszym pokojem, pokojem wiecznym u Ciebie. Amen. 


