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Mówiąc Ojcze nasz...
„Panie naucz nas
modlić się”

Patrycja i Nikodem

Użycie słowa „ojcze” w odniesieniu do Boga sprawia, że wkraczamy w obszar walki
duchowej, toczącej się od stworzenia człowieka. Bóg stworzył Adama i Ewę z ojcowskiej miŁk 11,1 łości. Jak najlepszy ojciec pouczył ich, co mają robić i czego się wystrzegać, by byli bezpieczni, szczęśliwi, wolni. Ale przyszedł diabeł i zaatakował w ich sercach obraz Boga jako
Ojca godnego bezwarunkowego zaufania. Ewa i Adam dali się zwieść i na zawsze nas wciągnęli w duchową walkę o wiarę, że Bóg jest prawdziwym Ojcem, Tatą, najlepszym, najczulszym.
Jeśli nazywamy Boga Ojcem, przyznajemy się tym samym do swojego podobieństwa
do Niego i bierzemy na siebie odpowiedzialność za to, aby uczyć się, jak to podobieństwo
realizować.
Zaraz potem używamy określenia „nasz”... Z tej samej ojcowskiej miłości, co nas,
Bóg stworzył każdego człowieka. Tą samą miłością, kocha i tych polityków, których nie lubimy i ludzi mediów, których działania nas irytują , a także i tych z naszych bliskich, którzy
nas poranili, skrzywdzili, zawiedli. Jeśli Boga nazywamy „Ojcem naszym”, to powiedzmy
sobie szczerze, nie mamy prawa nikogo oskarżać, osądzać, czuć się lepszą/ym od kogokolwiek. Mamy być do Niego podobni również w stosunku, jaki mamy do nich...
Któryś jest w niebie... Jeśli Bóg jest naszym Ojcem, to konsekwentnie Jego dom,
niebo, jest naszym domem. A więc przebywając na ziemi do nieba mamy dążyć. I znów nie
sami, bo skoro jest Ojcem „naszym”, to musimy też dbać o to, by wszyscy nasi bracia tam się
kiedyś znaleźli. I za to też bierzemy jakąś odpowiedzialność, wypowiadając te słowa.
Święć się Imię Twoje... imię oznacza tożsamość osoby, objawia jej tajemnicę.
Na kartach Pisma Świętego Bóg wielokrotnie przedstawia się nam , a my dzięki temu, że Go
poznaliśmy, możemy i powinniśmy oddawać Mu należną chwałę. Tymi słowami z jednej
strony tę chwałę oddajemy, z drugiej modlimy się o coraz lepszą umiejętność oddawania Mu
chwały całym naszym życiem.
Przyjdź Królestwo Twoje... chyba trudno o bardziej przewrotną modlitwę w ustach
człowieka. Przecież my wiemy najlepiej, co i jak ma być w naszym życiu, na świecie, co jest
dobre, co złe, co dopuszczalne, co nie. Byłoby czymś oczywistym modlić się „Przyjdź królestwo moje”, ale... Twoje? A jednak mówimy „Twoje” i w ten sposób uznajemy Jego władzę
nad nami, naszym życiem, wyznajemy Go jako naszego Pana i Króla. Nie mamy powodu się
bać takiego Króla i Władcy, bo przecież już wiemy, że przede wszystkim jest On Ojcem.
Bądź Wola Twoja...Modląc się tymi słowami modlimy się o zaufanie do planów BoSpotkania Wspólnoty
żych, większych i mądrzejszych, niż nasze, nieskończenie lepszych tak dla mnie, jak i dla
odbywają się we wtorki bliźnich; także godzimy się na to, iż w naszym życiu mogą z Jego Woli i dopuszczenia dziać
się rzeczy, których nie rozumiemy i na które trudno nam się zgodzić. Wyrażamy swoje zaufa17.00 Adoracja
nie i jednocześnie zobowiązujemy się do niego.
Najświętszego
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj... Tu wyrażamy ufność i prośbę o to,
Sakramentu
by Bóg zaspokoił również nasze potrzeby materialne. Naszą ufność może podważać fakt,
że na świecie jest wiele biedy, głodu. Ale przecież chleb, o który się modlimy to nie chleb
18.30 Msza Święta
mój, lecz „nasz”. Modlimy się tu więc i o swoją wrażliwość na potrzeby biedniejszych, bar19.00 spotkanie
dziej pokrzywdzonych przez los. Wyrażamy swoją gotowość do troszczenia się o nich.
modlitewne w auli bł.
Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy... Hm, jak my odpuszczamy? LeJana Pawła II
piej nie mówić. Jak On odpuszcza? Przebacza całkowicie, bezwarunkowo, nigdy nie wypomi-
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na nam naszych grzechów, błędów. Kocha, jakbyśmy byli zawsze doskonali w stosunku
do Niego, zawsze lojalni. Jeśli chcemy mieć prawo nazywania Go Ojcem, uczmy się przebaczać naszym winowajcom tak, jak On przebacza nam.
I nie wódź nas na pokuszenie... Ojciec nas nie kusi, ale dopuszcza pokusy. Modlimy
się tu o to, aby dał nam konieczne siły i właściwe rozeznanie, byśmy nie ulegli pokusom.
O to, by nas ustrzegł przed zbłądzeniem na niebezpieczne drogi. Wyznajemy, że tylko On nas
prowadzi drogami dobrymi i bezpiecznymi i że tylko nimi chcemy chodzić.
Ale nas zbaw ode złego... Nie bez powodu zły wymieniony jest na końcu. Jako dzieci
Boga Ojca nie musimy sobie za mocno zaprzątać nim głowy. Raczej mamy wpatrywać się
w Tego, od Którego wszystko się zaczęło – Ojca. Tym bardziej, że tylko On może nas obronić
przed nieskończenie od nas sprytniejszym, przewrotniejszym szatanem, wobec którego sami
z siebie jesteśmy całkowicie bezbronni. Uznajemy Jego pełną władzę nad szatanem i powierzamy Bogu nasze duchowe bezpieczeństwo.
Życzymy odwagi w odmawianiu „Ojcze nasz” !
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śr – Mk 6,45-52 Jezus chodzi po wodzie
cz – Łk 4,14-22a Jezus jest Mesjaszem zapowiedzianym przez proroków
pt – Łk 5,12-16 Jezus cudownie uzdrawia
so – J 3,22-30 Przyjaciel oblubieńca doznaje radości na głos oblubieńca
n – Łk 3,15-16.21-22 Chrzest Jezusa
pn – Mk 1,14-20 Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych
Apostołów
 wt – Mk 1,21-28 Jezus naucza jak ten, kto ma władzę

Intencje do modlitwy

Anna O.
diakonia wprowadzająca
dla kobiet
Paweł K.
diakonia wprowadzająca
dla mężczyzn
Wiesława M.
diakonia organizacyjna
Daniel Ch.
diakonia porządkowa
Marta F
diakonia medialna

 W intencji Ojca Świętego Benedykta XVI o światło Ducha Świętego i siły fizyczne potrzebne do prowadzenia Kościoła.
 W intencji Ojca Świętego Benedykta XVI o światło Ducha Świętego i siły fizyczne potrzebne do prowadzenia Kościoła.
 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, o chęć służby i ochronę przed zniechęceniem.
 O umocnienie diakonii prorockiej, o rozbudzenie daru proroctw, tłumaczenia języków, rozeznawania proroctw.
 O umocnienie diakonii uwielbienia poprzez nowych członków grających na różnych instrumentach muzycznych.
 O umocnienie diakonii nauczania, o dar słowa i dar głoszenia Słowa Bożego z mocą.
 O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin i bliskich.
 O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia.
 O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne,
portal Żywa Wiara, Fundacja Charismata i inne).
 W intencji małżeństw przeżywających kryzysy.
 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.
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1. Dnia 12 stycznia (sobota) - Szkoła Animatora, lekcja pt. "Proroctwa" - zapraszamy
liderów i animatorów oraz członków diakonii prorockiej. Lekcję będzie prowadził
ks. Marek Janiak. Miejsce spotkania: dolny kościół św. Judy Tadeusza, godz. 8:00.
2. Dnia 15 stycznia – katecheza audiowizualna pt. „Zobaczyłem twarz diabła” – gość:
egzorcysta ks. Marian Matusiak. Prosimy o modlitwę osłonową za ks. Mariana, ojca
Wiktora, nas i uczestników katechezy.
3. Zapowiedź: nowa akcja ewangelizacyjna naszej Wspólnoty w dniach od 29 stycznia do 1
lutego 2013 r. Szczegóły już wkrótce.
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