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„Modlitwa zatem, to podniesienie myśli i serca do Boga, aby Go chwalić, 
błogosławić, kochać i w Nim pokładać nadzieję, aby Mu prośby serca 

swego przedstawiać, aby Mu z bojaźnią świętą służyć, odbierać odeń łaski 
i dobrodziejstwa, ciągle z Nim przebywać w zjednoczeniu”.

Bł. ks. Antoni Rewera
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Bóg potrafi powiedzieć ostro. Jest zdolny do tego, by powywracać stoły w świątyni naszych serc, gdy wkrada się 
tam niszczycielski faryzeizm. Dobry Pasterz, który idzie po swoją zagubioną owcę, musi czasem krzyknąć, gdy widzi, 
że ta stoi tuż nad przepaścią. Błogosławiony krzyk Boga, który ratuje życie. Jak to dobrze, że Pan, który zaprasza 
ciebie i mnie do coraz większej zażyłości w miłości, nie częstuje nas tylko cukierkami, ale także posyła błyskawice 
i grzmoty, które mają nas obudzić i sprawić, że zawrócimy z dróg prowadzących  do nikąd. Wielu wtedy odchodzi, 
mówiąc: Panie, za trudna Twoja nauka. Nie dam rady. Poddaję się. Czy i ty odejdziesz, gdy wymagania Boga okażą się 
za trudne? Wycofasz się, gdy życie Ewangelią stanie się przyczyną bycia w nienawiści u świata? Po co w ogóle idziesz 
za Jezusem? 

PANIE, IDĘ ZA TOBĄ!

Franciszkańską drogą
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To właśnie tym pytaniem Jezus po-
nownie mnie nawrócił. Zapytał kon-
kretnie i bardzo ostro, a jednocześnie 
z Miłością, której nie da się opisać sło-
wami. Miłością, którą w oczach Jezu-
sa zobaczył zapewne celnik Mateusz, 
zapraszany do pójścia za Mesjaszem, 
czy Szymon Piotr po trzykroć zapyta-
ny o to, czy kocha. Dokładnie pamię-
tam ten dzień. Prowadziliśmy wtedy 
rekolekcje. Podczas modlitwy Jezus 
przemówił ustami kapłana, zwracając 
się bardzo konkretnie do każdego z 
nas – w drugiej osobie liczby pojedyn-
czej. Nagle padły słowa: Po co za mną 
łazisz? Wiedziałam, że Bóg pyta o to 
właśnie MNIE. Paulinę, która idzie za 
Nim. Czułam bowiem, że biegnę za 
Mistrzem. Czasem nawet przyprowa-
dzałam innych, twierdząc, że odnala-
złam Mesjasza. Dlaczego jednak Jezus 
skierował do mnie tak mocne pyta-
nie? Łazisz to słowo, które na pierw-
szy rzut oka brzmi pejoratywnie, ale 
Bóg mnie zna, dlatego doskonale wie, 
jak się zwracać, by trafić w „dziesiąt-
kę”. Słysząc pytanie, na początku po-
czułam się jak rzep, który przyczepił 
się Pana i nie chce puścić. Ale po chwi-
li Duch Święty wyjaśnił, że „Po co za 
mną łazisz?” to pełne miłości pytanie 
o moje MOTYWACJE! 

Dlaczego idę za Jezusem?
Dlaczego daję Mu swój czas?

Dlaczego prowadzę rekolekcje?
Dlaczego głoszę?

Dlaczego dzielę się świadectwem?
Dlaczego idę na Mszę?

Dlaczego… nie odchodzę?

Bóg najwyraźniej chciał, abym 
stanęła w prawdzie i zapytała sama 
siebie, czy robię to dla JEZUSA? A 
może robię to wszystko dla siebie? 
Prawda wyzwala. Jakakolwiek by nie 
była – zawsze jest lepsza niż trwa-
nie w iluzji. Oczyszczenie to droga, 
którą musimy przejść. Jeżeli nie pod-
damy się z pokorą temu procesowi, 
będziemy stali w miejscu, a nawet – 
cofniemy się lub odejdziemy. To boli, 
ale gdy wygramy wojnę na śmierć i 
życie wieczne zobaczymy, że były to 
błogosławione rany, dzięki którym 
nieustannie trzymaliśmy się Leka-
rza.   

Pan, który podjął się naszej for-
macji, doskonale wie, że możemy 
się zagalopować, stając się bardziej 
pracownikami społecznymi niże-
li świadkami Zmartwychwstania. 
Dlatego tak bardzo walczy o to, byś 
przede wszystkim był Z NIM i robił 
wszystko ZE WZGLĘDU na Niego. 

Kim dziś jesteś?
Po co „łazisz” za Jezusem?

Dlaczego jesteś we wspólnocie?
Dlaczego posługujesz?

Dlaczego jesteś księdzem, siostrą?
Kogo głosisz?

Boga czy siebie?
Do kogo prowadzisz?

Do Boga czy do siebie?

Stań w prawdzie i odpowiedz na te 
pytania, powierzając Jezusowi wszyst-
kie – nawet te najbardziej kompromi-
tujące odpowiedzi. Bogu nie chodzi o 
to, by poniżyć. Wręcz przeciwnie, chce 
cię podnosić, bo nie wątpi w ciebie 
nawet wtedy, gdy ty wątpisz w siebie. 
Możesz myśleć, że „nic z ciebie nie bę-
dzie”, ale to kłamstwo szatana. Bóg 
widzi w tobie potencjał. Chce, byś za 
Nim „łaził”, ale nie z przymusu, lecz z 
miłości. Wie, że diament trzeba oszli-
fować, glinę odpowiednio uformować, 
a złoto wsadzić do ognia. Pozwolisz? 

Panie, idę za Tobą,
Bo cię kocham.

Do kogo mam pójść?
Za kim mam iść?

Ty masz słowa życia wiecznego.
Amen. 

Paulina Jurczykowska 
- posługująca w Białostockiej Szkole Nowej Ewan-
gelizacji i Chrześcijańskim Centrum Ewangelizacji.
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Ks. Rafał Jarosiewicz

Księże Rafale, jest ksiądz orga-
nizatorem spotkania ,,Stadion mło-
dych" i wielu innych inicjatyw ewan-
gelizacyjnych - nie tylko dla młodych, 
ale dla wszystkich, którzy szukają 
Boga lub Go nie szukają! Proszę po-
wiedzieć, jak dziś - we współczesnym 
świecie - głosić Dobrą Nowinę, jak 
dotrzeć do serca drugiego  człowieka, 
aby on zapragnął Boga?

Do serca młodego czy w ogóle do 
serca?

Do każdego serca, ponieważ 
Ksiądz ma genialnie pomysły, któ-
re pomagają drugiemu człowiekowi 
zobaczyć i doświadczyć tego, że Bóg 
ich naprawdę kocha i szuka... dotrzeć 
do serca tych, którzy Boga nawet nie 
szukają!

Pierwsza podstawowa sprawa to 
jest, że Pan Bóg wie jak przyprowadzić 
do siebie ludzi i On wie jakimi droga-
mi nas poprowadzić, i to każdą z osób. 
Natomiast naszym zadaniem jest od-
kryć to czego Pan Bóg od nas oczekuje 
w danym czasie, abyśmy mogli pomóc 
innym Pana Boga znaleźć. Ponieważ 
ani niczego nie musimy przyspieszać 
co jest w planach Bożych, ani niczego, 
tego co Pan Bóg chce, nie powinniśmy 
opóźniać. Natomiast kiedy my robimy 
to co On chce, czyli krótko mówiąc 
uczymy się tego, żeby rozpoznawać 
Jego wolę, Jego słowo i realizować to 

słowo to jest szansa na różnego ro-
dzaju inicjatywy, które rzeczywiście 
będą przyprowadzały innych do Nie-
go. I w tym kluczu to jest najistotniej-
sze, bo jeśli ktoś zechce skopiować 
jakikolwiek pomysł to niekoniecznie 
pomysł może być pomysłem na ten 
czas, na to miejsce i może być po pro-
stu kopią. Natomiast, tak, jak mówi 
papież Franciszek, w tej najnowszej 
Adhortacji - Bóg stwarza nas orygi-
nałami, daje nam wszelkie potrzebne 
dary żebyśmy byli kimś szczególnym, 
niepowtarzalnym i tak wkraczamy w 
nasze życie. A my, z tego kim jeste-
śmy, robimy jakieś kopie, kończymy 
to nie w tym planie co On widzi, tylko 
gdzieś na marginesie, naśladując ko-
goś, a nie patrząc na to czego chce od 
nas najpierw Bóg. Więc w tą stronę 
bym najpierw szedł!

Ale jak usłyszeć to czego chce od 
nas Bóg?

To już jest inna sprawa, bo jeżeli 
mówimy, że Katechizm Kościoła Ka-
tolickiego, mówi na o tym, że Pan Bóg 
mówi do człowieka poprzez sumienie, 
a sumienie to jest sanktuarium spo-
tkania Boga z człowiekiem i ten sam 
Pan Bóg mówi nam jeszcze więcej, 
mówi nam, że możemy usłyszeć Jego 
tajemniczy głos, że On chce aby na-
sza modlitwa była nie tylko modlitwą 
wypowiadanych słów ale relacją, to 

oznacza, że bardzo duże zaległości 
mamy na poziomie uczenia się relacji 
z Panem Bogiem. Czyli, jeżeli czło-
wiek pragnie realizować wolę Bożą 
musi się nauczyć słuchać tego, co Pan 
Bóg mówi, jeżeli się nauczy słuchać 
tego co Pan Bóg mówi, to jest szansa, 
że będzie podejmował różnego rodza-
ju dzieła, które usłyszy na modlitwie i 
wtedy to jest najpiękniejsze dlatego, 
że nie będzie się upierał, żeby coś ro-
bić, czy w którąś stronę iść, bo będzie 
nieustannie pytał: Panie czego Ty ode 
mnie oczekujesz? Jak, Ty to widzisz? 
I to jest wtedy piękne. Kiedy do mnie 
przychodzą często ludzie i mówią, że 
nic w ich życiu się nie dzieje! To pytam, 
czy słuchasz i pytasz Pana Boga... 
Przychodzący mówią często: nawet 
się nie zastanawiałem, aby zadać Mu 

WYWIAD Z KS. RAFAŁEM JAROSIEWICZEM
WĘDROWNYM KAZNODZIEJĄ I DYREKTOREM SZKOŁY 

NOWEJ EWANGELIZACJI DIECEZJI KOSZALIŃSKO - KOŁOBRZESKIEJ

Panie Jezu, chcemy iść za Tobą 
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pytanie. To właśnie ukazuje problem, 
że czasem trwamy długo w Kościele 
ale w nim jesteśmy zaproszeni też, 
aby słuchać tego co Pan Bóg mówi i 
zachowywać to. Często mówię lu-
dziom chcącym coś dobrego robić: to 
zapytaj Pana Boga o to. Nie potrafisz 
Go usłyszeć? To najpierw napisz spo-
soby jakimi Pan Bóg do ciebie mówi. 
I to jest pierwsze zadanie na drodze 
słuchania, bo się okazuje, że kiedy 
człowiek opisuje (jak Bóg mówi), to 

sam się zastanawia, dlaczego nigdy 
wcześniej na to nie wpadł, że Pan Bóg 
mówi do niego w taki sposób, że on 
Go może usłyszeć. Edyta Stein powie-
działa, że Bóg do nas mówi na pozio-
mie zrozumienia tego co zrozumieć 
możemy. Zatem, jeżeli On mówi tak, 
że my możemy Go pojąć, to już jest to 
dla nas ogromny przywilej. To znaczy, 
że mówi do nas językiem, który nie 
jest zbyt trudny „do nauczenia się”, 
aby Go słuchać permanentnie… 

Tyle jest różnych inicjatyw i one 
nie przynoszą owoców, czyli to są 
jakby nasze dzieła nie Boże? Pełnimy 
własną  wolę, nie Bożą?

No właśnie, sama siostra powie-
działa, że są dzieła Boże i dzieła ludz-
kie. Dzieło Boże od ludzkiego różni 
się tym, że przy dziele Bożym to Pan 
Bóg do czegoś wzywa, coś pokazuje 
do czegoś zachęca. Przy dziele ludz-
kim człowiek wymyśla, tworzy i trud-
no dziwić się, że nie ma owoców w sy-

A może 

francisz-

kańską?

Panie, 
jaką drogą 

mam pójść?
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tuacji gdy tylko człowiek czegoś chce 
a Bóg niekoniecznie danej sprawy. 
Więc jeśli jest coś dziełem Bożym to 
Pan Bóg znajduje ludzi, daje pomysł, 
Pan Bóg szuka przestrzeni w jakiej 
dana sprawa ma zaistnieć. Przy dzie-
le ludzkim to człowiek jest w centrum 
i to jest zasadnicza różnica. I wiele 
dzieł w Kościele może być dziełami 

ludzkimi, jeżeli człowiek nie weryfi-
kuje tego, nie prosi Pana Boga o świa-
tło, czy coś jest dziełem ludzkim, czy 
dziełem Bożym, to musi się liczyć z 
tym, że owoców może nie być.

Ksiądz współpracuje z młodymi 
ludźmi i dla nich poświęca czas, mło-
dzi teraz potrzebują doświadcze-

nia Bożej obecności i takich osób w 
ich życiu -  prawdziwych świadków. 
Obecnie modlimy się o powołania do 
służby w Kościele. Proszę powiedzieć,  
czy to jest nasza wina, że młodzi nie 
odpowiadają na głos Boga, czy raczej 
Bóg nie wzywa, nie powołuje, a może 
wina powołanych, że nie odpowiada-
ją na głos wołającego Boga, ponieważ 
trudno im usłyszeć, odpowiedzieć lub 
brak im osób, które by im pomogły 
usłyszeć, rozpoznać głos Boży?

Myślę, że czasem może być - za-
czynając od ostatniego pytania - pro-
blem tego, że nie ma dzisiaj ludzi wo-
kół powołanych, którzy by pomogli 
rozpoznawać to, że Pan Bóg mówi. 
Pomogliby rozeznawać, krótko mó-
wiąc „przychodzenie Pana Boga”, 
żebyśmy my stawali się na tyle czy-
telnymi świadkami dla tych, którzy 
gdzieś koło nas są, żeby to też ich 
pociągało. Kiedy patrzymy w historię 
Kościoła to powołania są takimi fa-
lami. Są kontynenty, że na pewnym 
etapie historii były tam powołania, 
a potem powołania się tam skoń-
czyły i po pewnym czasie znowu Pan, 
powołuje tam „robotników”. Proszę 
zobaczyć, że za czasów św. Augusty-
na, Kartagina - tam gdzie on miesz-
kał - zupełnie inaczej wyglądała niż 
dziś, jeśli chodzi o powołania, czy np. 
obecnie kwestia Indii, gdzie semina-
ria są pełne, w których chłopcy chcą 
przygotowywać się do kapłaństwa. 
Więc myślę, że jeśli Pan Jezus powie-
dział, iż mamy prosić Pana żniwa, 
aby wyprawił robotników - to jest 
to nasze zadanie. Kolejna sprawa 
(już wspomniana), że mamy dawać 
świadectwo, tak, jak tylko potrafi-
my i pomagać tym, którzy takie py-
tania stawiają o drogę swojego życia 
w podążaniu za Bogiem, w posłudze 
kapłańskiej czy zakonnej na różnych 
odcinkach. Musimy też pamiętać, 
że ten który jest „nieprzyjacielem 
człowieka”, robi wszystko, aby ziar-
no powołania zostało wyrwane albo 
zagłuszone… Efekt często jest taki, 
że młodzi ludzie są tak rozchwiani, 
tak często niezdecydowani, że jest 
im trudno podjąć ten wybór, że mając 
tyle bodźców z ,,tego świata" (dodat-
kowo jeżeli wcześniej nie ma możli-
wości doświadczenia Pana Boga), to 
naprawdę mają ogromny trud podjąć 
taką decyzję. 

Pełne nadziei są słowa Matki Te-

Panie Jezu, 
może pragniesz abym 

został kapłanem?

A może 
życie 

zakonne?

Rozeznanie powołania 
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resy z Kalkuty, mówiące, że człowiek, 
który ma powołanie on po prostu o 
tym wie. On gdzieś wewnętrznie wie, 
że ma iść w tę stronę a nie w inną, na-
wet gdyby się nic szczególnego wię-
cej nie wydarzyło w Jego życiu. Pra-
gnienie, które Duch Święty wpisuje w 
serce człowieka, które gdzieś wkłada 
głęboko, żeby taką a nie inną drogę 
wybrać - myślę - wielu pomaga! 

Doświadczenia Pana Boga, przeby-
wania w Jego obecności sprzyjają do 
tego, żeby młody człowiek mierzył się 
z tym do czego wzywa go Pan Bóg. 

Czyli jednym słowem mówiąc, 
mamy pytać Pana Boga, jaki plan ma 
na nasze życie, do czego nas wzywa, 
czego pragnie?

Mało tego, w kluczu tych pytań, 
kiedy czytamy szczególnie stary Te-
stament to widzimy, że są to bardzo 
szczegółowe pytania tych, którzy szli 
za Panem Bogiem i to są też bardzo 
szczegółowe odpowiedzi Pana Boga. 
Na przykład, kiedy weźmiemy kon-

kretnie chociażby budowę arki, to jest 
to wszystko tak wyliczone, tak bardzo 
konkretne w tej budowli, tego czego 
chce Pan Bóg, jakie drewno ma być 
zastosowane, jakie otwory. Ktoś by 
powiedział, no dobrze to Pan Bóg się 
takimi rzeczami interesuje, jak drew-
no czy otwory w arce? Tak, Pan Bóg 
interesuje się, każdymi szczegółami 
naszego życia. Tak więc, im większa 
bliskość z Bogiem i umiejętność roz-
poznawania czego On pragnie, tym 
piękniejsze rzeczy mogą się zadziać w 
naszym życiu i w życiu tych, do których 
On nas posyła. 

Dziękuję bardzo za rozmowę i pro-
szę  o modlitwę o powołania o otwar-
tość serca!

Proponuję, żeby to była najpierw 
modlitwa rozpalenia serca miłością 
do Jezusa, bo modlitwa o powoła-
nia, będzie wynikała w naszym życiu 
z przyjmowania Słowa. Natomiast 
Jezus, generalnie wszystkim swoim 
uczniom kazał iść i głosić, więc jeżeli 

ktoś uważa się za ucznia Pana Jezusa 
to powinien bardzo szybko zweryfiko-
wać swoją postawę, czy już idzie i gło-
si Ewangelię?

Panie Jezu, Ty, który Jesteś miło-
ścią i na krzyżu pokazałeś, jak bardzo 
kochasz człowieka, który umarłeś za 
nasze grzechy i pragniesz wypełniać 
nasze serca, jako jedyny Zbawiciel i 
Pan, rozpal nas na nowo ogniem Ducha 
Świętego, abyśmy byli niespokojni w 
tym, że tak wielu ludzi jeszcze nie zna 
Ewangelii, aby palił nas od środka świę-
ty niepokój wynikający z miłości i aby 
to była miłość głęboka, która będzie 
pozwalała wyznaczać nowe szlaki, po-
dejmować nowe zadania, która będzie 
pozwalała nie zrażać się trudnościami, 
by iść za Tobą wszędzie tam, gdzie nas 
poślesz, wszędzie tam, gdzie będziesz 
oczekiwał naszej posługi. Przyjdź Pa-
nie Jezu w mocy Ducha Świętego i po-
prowadź nas do Ojca. Daj nam czynić 
tylko Jego wolę. Amen. 

s. Emilia CFS

Bóg czeka na Ciebie ...
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Modlitwa o uproszenie łask
za wstawiennictwem bł. ks. Antoniego Rewery 
Błogosławiony Antoni Rewero - „sandomierski Franciszku”, 

umiłowałeś Jezusa nade wszystko
 i służyłeś Mu z wielką gorliwością. Patrzyłeś sercem na potrzeby ludzi i zaradzałeś ich 
problemom. Spełniałeś wielkie czyny w prosty sposób. Naucz nas prawdy, że świętość 

można budować w codzienności: w kapłaństwie, w życiu zakonnym, w rodzinie, 
w każdej pracy, w zdrowiu i chorobie. Zawsze można znaleźć sposób, by kochać Miłość, 

która nie jest kochana. Prosimy o to, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Szczególnie możemy modlić się za wstawiennictwem bł. ks. Antoniego Rewery,

 każdego 12 dnia miesiąca, w kościele p.w. św. Józefa w Sandomierzu na Mszy św. o godz. 18.
Kto otrzyma łaskę za jego orędownictwem, proszony jest o powiadomienie:

Zgromadzenie Córek Św. Franciszka Serafickiego
 ul. Leszka Czarnego 9
 27-600 Sandomierz


