
Przewodnik modlitewny dla 
zabieganego człowieka 
przykład modlącego się św. Pawła 

 
Spotkanie Wspólnotowe 

 

Poznań, 4 czerwca 2018 rok 

1 



2 



Misja św. Pawła 

Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania 

apostoł, przeznaczony do głoszenia  

Ewangelii Bożej   

    Rz 1,1 
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Przepis św. Pawła na chrześcijański sukces: 

Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, 

tylko Ten, który daje wzrost - Bóg 

        1 Kor 3, 7 
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Zasięg modlitwy- św. Paweł obejmuje 
modlitwą wszystkich wiernych 

• … nieustannie was wspominam, prosząc we wszystkich modlitwach moich…. Rz 1,9-10 

• Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. 1 Kor 1,4 

• Dziękuję Bogu mojemu, ilekroć was wspominam - zawsze w każdej modlitwie, zanosząc ją 
z radością za was wszystkich Flp 1,4 

• Przeto i my od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić Kol 1,9 

• Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych 
modlitwach 1 Tes 1,2 

• Bracia, zawsze winniśmy za was Bogu dziękować, co jest rzeczą słuszną… 2 Tes 1,3 
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Zasięg modlitwy –św. Paweł modli się za 
poszczególne osoby 

• Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi przodkowie z czystym sumieniem, gdy zachowuję 
nieprzerwaną pamięć o tobie w moich modlitwach… 2 Tym 1, 3 

• Dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam cię w moich modlitwach, słysząc o 
twojej miłości i wierze, jaką żywisz względem Pana Jezusa i dla wszystkich świętych.            
Fl 4-5 
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Zasięg modlitwy –św. Paweł pamiętał też w modlitwach  
swoich o wiernych, którym nie przesłał żadnego listu 

• Pozdrówcie braci w Laodycei, zarówno Nimfasa, jak i Kościół /gromadzący/ się w jego 
domu. Kol 4, 15. 

• A skoro list zostanie u was odczytany, postarajcie się, by odczytano go też w kościele w 
Laodycei, a wy żebyście też przeczytali list z Laodycei. Kol 4, 16 

• Pozdrów Pryskę i Akwilę oraz dom Onezyfora! 2 Tym 4, 19 
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Zasięg modlitwy -nasze inspiracje św. Pawłem 
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Czas i forma modlitwy- nieustannie/zawsze 

• Przeto i my od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić Kol 1,9 

• Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych 
modlitwach 1 Tes 1,2 

• Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście słowo Boże, usłyszane od nas, 
przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale - jak jest naprawdę - jako słowo Boga, który działa 
w was wierzących 1 Tes 2, 13 

• O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu. A więźniowie im się 
przysłuchiwali. Dz 16,25 

• nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w 
Jezusie Chrystusie względem was. 1 Tes 5,17,18 

 

 

10 



Czas i forma modlitwy-nasze inspiracje św. 
Pawłem 
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Treść  modlitwy – dziękczynienie za wiarę 

• Na samym początku składam dzięki Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was 
wszystkich; ponieważ o wierze waszej mówi się po całym świecie.  Rz 1,8 

•  Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. 1 Kor 1,4 

• zawsze w każdej modlitwie, zanosząc ją z radością za was wszystkich z powodu waszego 
udziału w [szerzeniu] Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Flp 1, 4—5 

• Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych 
modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i 
na wytrwałą nadzieję w Panu naszym Jezusie Chrystusie. 1 Tes 1, 2-3 

• Dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam cię w moich modlitwach, słysząc o 
twojej miłości i wierze, jaką żywisz względem Pana Jezusa i dla wszystkich świętych.        
Flm 4-5 
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Treść  modlitwy- dziękczynienie za miłość i dar 
łaski 

• Bracia, zawsze winniśmy za was Bogu dziękować, co jest rzeczą słuszną, bo wiara wasza 
bardzo wzrasta, a miłość wzajemna u każdego z was obfituje, 2 Tes 1,3 

• Dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam cię w moich modlitwach, słysząc o 
twojej miłości i wierze, jaką żywisz względem Pana Jezusa i dla wszystkich świętych. Flm 5 

• …tak iż nie brakuje wam żadnego daru łaski, gdy oczekujecie objawienia się Pana naszego 
Jezusa Chrystusa. 1 Kor 1,7 

• Bogu mojemu dziękuję …, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem 
zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, 1 Kor 1,4-5. 
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Treść  modlitwy- modlitwy błagalne 
O poznanie woli Bożej 

• Przeto i my od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić 
/Boga/, abyście doszli do pełnego poznania Jego woli, w całej mądrości i duchowym 
zrozumieniu, …i rosnąc przez głębsze poznanie Boga. Kol 1, 9-10 

O doskonalenie w miłości 

• A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym 
poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na 
dzień Chrystusa, Flp 1, 8-10 

• A Pan … niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla was; 
aby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga, …            
1Tes 3, 12-13 
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Treść  modlitwy- modlitwy błagalne 
O „Wasze udoskonalenie” 

• Niech moc Jego chwały w pełni was umacnia do /okazywania/ wszelkiego rodzaju 
cierpliwości i stałości Kol 1,11 

• Cieszymy się bowiem, gdy my słabi jesteśmy, wy zaś - mocni, i modlimy się o wasze 
udoskonalenie. 2 Kor 13, 9 

O możliwość spotkania 

• prosząc we wszystkich modlitwach moich, by kiedyś wreszcie za wolą Bożą nadarzyła mi 
się dogodna sposobność przybycia do was. Gorąco bowiem pragnę was zobaczyć, aby 
wam użyczyć nieco daru duchowego dla waszego umocnienia, Rzym 1, 10—11 
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Treść  modlitwy- modlitwy błagalne 
Prosi wiernych o modlitwę za sobą 

• Proszę więc was, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, 
abyście udzielili mi wsparcia modłami waszymi za mnie do Boga, (31) abym wyszedł cało 
z rąk niewiernych w Judei i by moja posługa na rzecz Jerozolimy została dobrze przyjęta 
przez świętych Rz 15,30 

• Trwajcie gorliwie na modlitwie, … Módlcie się jednocześnie i za nas, aby Bóg otworzył nam 
podwoje /dla/ słowa, dla wypowiedzenia tajemnicy - Chrystusa, za co też jestem do tej pory 
więźniem, Kol 4, 2-3 

• Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiło, 
podobnie jak jest pośród was, 2 Tes 3,1 
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Treść  modlitwy-modlitwy-nasze inspiracje św. 
Pawłem 
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Duch Święty pomocą w modlitwie 

• Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się 
modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można 
wyrazić słowami. Rz 8, 26 

• Otóż, myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania 
darów Bożych. A głosimy to nie uczonymi słowami ludzkiej mądrości, lecz pouczeni przez 
Ducha, przedkładając duchowe sprawy tym, którzy są z Ducha 1 Kor 2, 12-13 
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Dziękuję 
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