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5. Działalność misyjna św. Pawła 
 Mission of St. Paul  

 Paul's conversion dramatically changed the course of his life. Through his missionary activity 
and writings he eventually transformed religious belief and philosophy around the Mediterranean Basin. 
He made three big apostolic journeys, during which He preachecd the Gospel, healed people and wrote 
apostolic Letters to Christian communities. We read those letters today, mostly as the second reading. 
One of the best known is the letter to the Corinthians which explains the meaning of love: „Love is 
patient, love is kind. It is not jealous, love is not pompous, it is not inflated, it is not rude, it does not 
seek its own interests..... bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love 
never fails. If there are prophecies, they will be brought to nothing; if tongues, they will cease; if 
knowledge, it will be brought to nothing.” (1 Cor. 13: 4-8) 

 Święty Paweł po swoim nawróceniu rozpoczął bardzo intensy-
wną misję głoszenia Słowa Bożego. Apostoł udał się w trzy wielkie 
podróże apostolskie w czasie których ewangelizował - czyli nauczał               
o Bogu. Święty Paweł głosił Ewangelię, udzielał chrztów i zakładał 
Kościoły w tych miejscach, do których przybywał. W trakcie podróży 
uzdrawiał również opętanych oraz pisał Listy Apostolskie do pier-
wszych wspólnot. To właśnie te Listy czytamy w kościele, najczęściej 
w czasie drugiego czytania niedzielnego. Paweł wiele razy musiał 
uciekać przed prześladowaniami. Po latach apostołowania został 
wtrącony do więzienia, a następnie osądzony w Rzymie i skazany na 
śmierć przez ścięcie.    

 Działalność misyjna Kościoła opiera 
się na słowach samego Chrystusa: „Idźcie           
i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19). 
Kościół, czyli lud Boży jest misyjny, czyli ma 
przekazywać innym miłość i prawdę Ewan-
gelii. Jest to zadanie dla apostołów, którymi 
dziś są kapłani jak i osoby świeckie. 
 

Zastanów się jak według ciebie głoszą 
prawdę Ewangelii kapłani, a jak ludzie 

świeccy (np. rodzice), a jak ty?   

Msza święta skłąda się z: 
 Liturgii Słowa i Liturgii Eucharystii.  

Liturgia Słowa zawiera następujacę części:  
Pierwsze czytanie 

Psalm  
Drugie czytanie 

Ewangelia 
Homilia 

Modlitwa wiernych  

 Jednym z bardzo znanych fragmentów 
Listów Świętego Pawła jest Hymn o Miłości, 
który wyjaśnia znaczenie miłości - cnoty, która 
nadaje sens życiu:   
„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie 
zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się 
pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka 
swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta 
złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz 
współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu 
wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko 
przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje.” (1 Kor 13,4-8) 

Mapa podróży św. Pawła 

 

Św. Paweł głosi Ewangelię w Grecji 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mediterranean_Basin


                       ZADANIE DOMOWE / HOMEWORK  
 

1. Wymień przynajmniej 3 listy św. Pawła. Name at least 3 letters of St. Paul.  
2. Poszukaj w internecie, gdzie obędą się najbliższe Światowe Dni Młodzieży.  
    Find on the internet where the next World Youth Day will take place. 

 Współczesnym naśladowcą św. Pawła jest niewątpli-
wie każdy papież. Karol Wojtyła, kiedy został papieżem wybrał 
imę Jan Paweł II. Jednym z jego patronów był więc święty 
Paweł. Papież w pewien sposób chciał naśladować świętego 
Pawła podróżując do różnych krajów i głosząc Ewangelię.           
W ciągu 26 lat pontyfikatu, papież odbył 108 podróży apostol-
skich, gdzie głosił Ewangelię i wzywał do otwarcia serc dla 
Chrystusa.  

Z cyklu anegdoty z Janem Pawłem II:   
 

Młodzież krzyczy: Niech żyje papież! 
A papież odpowiada: Niech żyje młodzież! 
Na to młodzież głośniej: Niech żyje papież!! 

A papież znowu: Niech żyje młodzież!! 
Młodzież zareagowała jeszcze głośniej. 

Papież natomiast:  Nie macie dzisiaj ze mną szans.  

Obszar podróży św. Pawła na tle mapy 
świata i podróży bł. Jana Pawła II 

Jedną z wielkich akcji ewangelizacyjnych, jakie zapoczątkował Jan Paweł 
II są Światowe Dni Młodzieży. Odbywają się co dwa-trzy lata w różnych 
częściach świata. Są to spotkania młodych z papieżem, organizowane       
w formie religijnego festiwalu–rekolekcji, skupiające młodych z całego 
świata, którzy chcą wspólnie spędzić czas i modlić się. 
 

Ćwiczenie: Czy potrafisz, patrząc na mapę, wymienić kraje              
          w których bł. Jan Paweł II był 7 i więcej razy?  
Activity: Can you name countries which bl. John Paul II visited  
               seven or more times? 

Poszczególne kolory oznaczają, ile razy bł. Jan Paweł II  
odwiedził poszczególne kraje 

Światowy Dzień Młodzięży w Madrycie 2011 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Papie%C5%BC
http://pl.wikipedia.org/wiki/Religia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Festiwal


16. Misja królewska – służba bliźniemu  
Royal mission - Charity 

  I. Trzecią bardzo ważną misją Kościoła jest misja 
królewska, czyli służba bliźniemu, lub inaczej dzieła 
miłosierdzia i pobożności. Kościół od poczatku swego ist-
nienia zawsze wspierał najbardziej potrzebujących. W ten 
sposób Kościół naśladuje i wypełnia polecenia Pana Jezusa, 
który uczył troski i miłości względem osób potrzebujących.  
“Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony,                
a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;           
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a od-
wiedziliście Mnie;” (Mt 25,32)  

Charity third activity of the Church 
 Charity is the third main activity of the Church. It is directed towards helping others, but also  to-
wards the sanctification of the person who is helping others. Finally, charity is also directed to praising 
the Lord. There are many people who are in need: people who experience hunger, violence, and people 
with problems with drugs and alcohol. The Church helps those people directly: There are many religious 
orders that devote their lives to serve others: Catholic Charities organizations; parish societies and      
organizations, and finally individual help by Christian people - all these fulfill the royal mission of         
charity.  

 II. Dziś na świecie jest wielu potrzebujących.  
Według różnych statystyk około 800 milionów ludzi na 
świecie cierpi z powodu głodu i niedożywienia, a dwa mil-
iardy ludzi (czyli 1/3 populacji) nie dysponuje dostateczną 
ilością pożywienia. Około 1,3 miliarda ludzi na świecie żyje 
za mniej niż 1 dolara dziennie, połowa ludności świata żyje 
za mniej niż dwa dolary dziennie. Aby pokryć niezaspokojone 
potrzeby świata w zakresie higieny i żywności, wystarczy 13 
miliardów dolarów - tyle, ile ludzie w USA i Unii Europejskiej 
wydają co roku na perfumy.   

“Jedynie służba bliźniemu otwiera mi oczy na to, co Bóg 
czyni dla mnie i na to, jak mnie kocha.”  (Benedykt XVI)  

III. Kościół niesie pomoc innym ponieważ:  
 

 

Chce pomóc osobie potrze-
bującej i obdarzyć ją miłością  

Jezusa Chrystusa 

Chce uświęcić 
człowieka 

Chce wielbić Boga 
przez służbę 

drugiemu 

Jakie znaczenie dla uświęcenia człowieka ma służba bliźniemu? Wzrasta w nas świętość, gdy  
pokonując egoizm śpieszymy z pomocą bliźnim. Każdy czyn wyrażający miłość, równocześnie ją pogłę-
bia, a tym samym umacnia świętość. Istotą świętości jest właśnie miłość.  

http://amitaba.republika.pl/glod_na_swiecie.html#


              ZADANIE DOMOWE / HOMEWORK  
 

1. Poszukaj w internecie i napisz w zeszycie jakie są jeszcze inne katolickie organizacje  
    charytatywne?  
    Find on the internet other Catholic organizations of charity?  
2. Zorientuj się, czy w twojej parafii są organizacje, wspólnoty, osoby które  
   udzielają pomocy innym ludziom?  
   Are there any organizations, societies, people in your parish that help others?  

 III. Obok ludzi głodujących na świecie, są inni potrzebu-
jący. Jest wielu ludzi uzależnionych od narkotyków, alkoholu. Są 
samotne matki oraz ludzie dotknięci różnymi trudnościami           
życiowymi.  
 

Jak Kościół pomaga ludziom potrzebującym?  
 
A. Zakony. Niektóre zgromadzenia zakonne mają szczególne 
powołanie do konkretnych zadań apostolskich np: głoszenie           
Chrystusa najuboższym, inni służą ludziom chorym tak jak Kamil-
ianie. Zadaniem niektórych zakonów żeńskich jest prowadzenie 
szpitali. Matka Teresa założyła zgromadzenie żeńskie (Misjonarki 
Miłości), które wspierało i do dziś działa wśród najbiedniejszych               
i umierających na ulicach miast Indii. Salezjanie prowadzą szkoły 
dla najbiedniejszych.  
  
B. Katolickie Organizacje Charytatywne. Na przykład w Polsce 
jest to Caritas, w Ameryce: Catholic Charity. W takich organizacjach 
pracują ludzie świeccy oraz duchowni. Organizacje charytatywne 
pomagają w różnym zakresie: zbierają fundusze dla ubogich,               
organizują pomoc, dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin, oferują 
różne programy.  
 
C. Pomoc parafialna. Przy każdej parafii mogą istnieć różne          
organizacje pomagające w różny sposób. Na przykład przy nie-
których parafiach działają takie wspólnoty jak Stowarzyszenie                   
św. Wincentego a’ Paulo, które często zbiera fundusze oraz ubrania 
dla osób najuboższych. Podobnie działa organizacja Rycerze 
Kolumba. Przy wielu parafiach działają kluby anonimowych alkoho-
lików, które pomagają osobom uzależnionym od alkoholu. Ważną 
rolę stanowi też rozmowa z kapłanem, o którą każdy może po-
prosić, kiedy szuka takiej pomocy.  
 

 IV. Każdy chrześcijanin jest wezwany do służby bliźniemu. Obok wielkich akcji i pracy               
w organizacji charytatywnej, czy nawet wybierając powołanie zakonne, aby pomagać innym, każdy              
z nas jest wezwany do służby ludziom najbliższym, czyli rodzicom, rodzeństwu, kolegom, koleżankom. 
Z tego Pan Bóg będzie nas rozliczał. Starajmy sie być wrażliwymi, uczynnymi i gotowymi do niesienia 
pomocy drugiemu człowiekowi, który jest obok nas.  

Misjonarki Miłości na ulicach Charlotte,  
w Stanach Zjednoczonych 

Zastanów się kiedy ostatnio pomagałeś najbliższym ci osobom? 

 



19. Muzyką chwalimy Boga  
We worship God by music    

Muzyka w Kościele 
 Muzyka ma szczególną rolę w liturgii i uwielbi-
aniu Pana Boga. Już w Starym Testamencie mamy 
przykład Dawida, który zanim został wojownikiem                    
i królem zasłynął z pięknego śpiewu. Dawid śpiewał 
dla króla Saula, ale śpiewał przede wszystkim dla 
Boga. Psalmy, które Dawid śpiewał Panu zostały 
włączone do Pisma Świętego i dziś śpiewamy je             
w czasie liturgii Mszy świętej. Psalmy Dawida są jed-
nocześnie modlitwą i poezją skierowaną ku Bogu               
w różnych okolicznościach: ku chwale Boga, wdzię-
czności, przeproszeniu i błaganiu Boga.  
 
 W historii Kościoła muzyka również stanowiła 
ważny element nie tylko upiększenia liturgii, ale 
zawsze była jej częścią. Szczególne znaczenie ma 
muzyka orga-nowa. Celem muzyki liturgicznej jest:  
 

chwała Boża i uświęcenie wiernych: wykonawców 
jak i pozostałych uczestników liturgii.  

 

 Śpiew jednoczy ludzi i otwiera ich dusze na 
tajemnice wiary. Na pewno znasz wiele pieśni religi-
jnych, których melodia wpadła ci w ucho, których 
słowa podobały ci się i jednocześnie zostawały na 
długo w pamięci.  
Słowa  wielu pieśni religijnych są modlitwą            
i lekcją religii. Przypominają nam wielkie prawdy 
wiary. Na przykład: kolędy często przypominaja nam, 
że Jezus jest Bogiem, a jednocześnie stał się 
człowiekiem i urodził się, aby nas zbawić. Niektóre 
pieśni religijne mogą pobudzać nas do większej 
skruchy i żalu za grzechy, na przykład pieśń: 
 “Przepraszam Cię Boże skrzywdzony w człowieku, 
przepraszam dziś wszystkich was..…” 
Inne pieśni moga pobudzać nas do większej radości  
z obecności Jezusa: “Jesteś radością mojego życia  
o, o, o Panie mój….”  
 

 Music in the Church always has an importnat meaning. In the Old Testament, King David 
sang psalms to God, and thanked and praised Him. The purpose of liturgical music is to praise God and 
the sanctification of people. The words of many religious songs have the character of prayer and 
catechesis. They remind us about important aspects of our faith.  
Can not religious music also bring us closer to God? Yes, but some elements are fundamental: 
pray and invite Jesus to listen to the music with you, be sensitive to the words - are they good words? 
do they help you to be a better person? Finally, who is the singer, what kind values does he represent 
and promote?  



ZADANIE DOMOWE / HOMEWORK  
 

Znajdź w Księdze Psalmów takie słowa, które są ci bliskie i zapisz w zeszycie. 
Find a Psalm close to your heart and write it in your notebook. 

ĆWICZENIA/ ACTIVITY:        
Napisz kilka słów twojej ulubionej piosenki, które przypominają ci o Bogu i Jego miłości.  
Write a few sentences from a favorite song, that reminds you of God. 

 Dziś muzyka jest powszechnie dostępna, w telewizji, 
radiu, internecie,  a nawet podczas zakupów w supermar-
ketach. Codziennością są koncerty przyciągające masy 
zafascynowanych młodych ludzi. Młodzież słucha muzyki 
jadąc autobusem czy subwayem (metrem).   
 

Jednym z głównych celów muzyki religijnej jest przy-
bliżyć człowieka do Boga, uświęcić go. A czy  muzyka  
świecka - nie religijna, również może mnie przybliżyć  

do Boga?  
 

Oczywiście że tak, ale ważne jest kilka elementów:  
 

 Nasza intencja i modlitwa. Suchając muzyki niereligijnej 
wewnątrz naszych serc możemy dziękować Bogu za 
piękno muzyki i uwielbiać Go w swoim sercu, jeśli słowa 
muzyki nie są przeciwne wierze. Świety Paweł pisał:  

  “Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, 
wszystko na chwałę Bożą czyńcie.” (1 Kor 10,31)    

           

 Ważne są słowa piosenek jakich słuchamy. Czy te tre-
ści pomagają ci stać się lepszym człowiekiem, czy wnoszą 
coś dobrego? Czy te słowa w jakis sposób próbujesz po-
łączyć z Panem Bogiem obecnym w twoim sercu?   Wiele 
piosenek skierowanych do młodzieży mówi o miłości.              
I choć różnie autorzy piosenek rozumieją słowo miłość, 
słuchając takich słów możemy pomyśleć o miłości Boga 
do nas. Zaproś Jezusa do serca, kiedy słuchasz muzyki.   

  

 W wielu piosenkach możemy znaleźć ślady Pan Boga. Nie 
mniej są też takie, które niestety obrażają Boga, lub warto-
ści naszej wiary. Takiej muzyki z pewnością lepiej unikać.  

 

 Ważne jest kim są wokaliści? Jakie wartości promują, 
jaki styl życia reprezentują? Często autorami muzyki 
techno, lub black metal są ludzie służący szatanowi                  
i promujący złe wartości: narkotyki, przemoc, wulgaryzmy, 
samobójstwo i inne. Takiej muzyki należy zdecydowanie 
nie należy słuchać.   

 

Piosenka religijna / Religoius song                                                                                                               Piosenka niereligijna / Non religious song 

  

 

 

 
    Place a picture of your favarite: 

      musician,  
    singer 

 or  
  music group 

 


