PIELGRZYMKA DO 7 KOŚCIOŁÓW – RZYM, PAŹDZIERNIK 2019

B AZYLIKA ŚWIĘTEGO PAWŁA
ZA MURAMI
temat: POZNAĆ – POKOCHAĆ – GŁOSIĆ
2Tm 1,6-12
(…) przypominam ci, abyś rozpalił na nowo
charyzmat Boży, który jest w tobie
przez nałożenie moich rąk.
Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni,
ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia.
Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego
ani mnie, Jego więźnia,
lecz weź udział w trudach i przeciwnościach
znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga!
On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem
nie na podstawie naszych czynów,
lecz stosownie do własnego postanowienia
i łaski, która nam dana została
w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami.
Ukazana zaś została ona teraz
przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa
Jezusa, który przezwyciężył śmierć
a na życie i nieśmiertelność
rzucił światło przez Ewangelię,
której głosicielem, apostołem i nauczycielem
ja zostałem ustanowiony.
Z tej właśnie przyczyny
znoszę i to obecne cierpienie,
ale za ujmę sobie tego nie poczytuję,
bo wiem, komu uwierzyłem,
i pewien jestem, że mocen jest
ustrzec mój depozyt aż do owego dnia.

Modlitwa Jana Henryka kard. Newmana COr
Zostań ze mną, a wtedy zacznę świecić Twoim
światłem czyli tak świecić, by być światłem dla
innych. Światło, o Jezu, pochodzi jedynie od Ciebie.
To Ty świeć przeze mnie dla innych. Udziel swego
światła zarówno mnie, jak i innym. Bądź światłem
we mnie i przeze mnie. Spraw, bym głosił nie za
pomocą słów, ale przez mój przykład i życzliwe
nastawienie
do
innych,
poprzez
jasne
podobieństwo do Twoich świętych i pełnię miłości,
jaką moje serce ma ku Tobie.

HEJ, PAWLE
albo
SAMBA STARUSZKA
1.
Hej, Pawle, co cię pcha?
Nadchodzi pora sztormów, a Rzym wyszczerza kły.
Hej, Pawle, wciąż myślę, co cię gna?
Przez Europę dziką, przez azjatyckie mgły.
ref.
Wiatr mocny wiał, ktoś krzyczał:
„Szkoda tylu lat, jest noc czy warto żyć?”
Spotkałem Go, miał w oczach
Tamten jasny dom i pełno było łez…
2.
Hej, Pawle, czy ci nie szkoda krwi,
Ateny się odwrócą, Korynt pokaże drzwi.
Hej, Pawle, szaleńcze Bożych dróg,
Czy samba nie wystarczy? A po co jeszcze krzyż?

słowa:
ks. Jerzy Szymik (1, 2),
Witek Wolny (ref.)
muzyka:
Witek Wolny

