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Słowo Boże i zaufanie Bogu
Alicja K.
„Ufaj Panu, bądź
mężny, niech się twe
serce umocni, ufaj
Panu!”

Każde słowo, które wychodzi z ust człowieka ma swoją wartość. Wielokrotnie na
łamach Pisma Św. Bóg przypomina o tym i przestrzega przed wypowiadaniem złych
słów. Nasz Pan Jezus Chrystus przestrzega: „A powiadam wam: Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu" (Mt 12, 35). Psalmista
Ps 27,14 Dawid poucza zaś: „Powściągnij swój język od złego" (Ps 34, 14). Św. Paweł naucza:
„Mowa wasza niech zawsze będzie uprzejma" (Kol 4, 6); „Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować gdy zajdzie potrzeba,
aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają" (Ef 4, 29); „A teraz odrzućcie
i wy to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust
waszych" (Kol 3, 8); „Słuchajcie i chciejcie zrozumieć. Nie to, co wchodzi do ust, czyni
człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to go czyni nieczystym” (Mt 15, 11).
Na słowo Boga powstał świat i na słowo Jezusa uciszyła się burza na morzu
(Mk 4,35-41). Podczas przeprawy na drugi brzeg jeziora, zerwała sie gwałtowna burza,
a Jezus spał w tyle łodzi na wezgłowiu, jak mówi biblia. Apostołowie, którzy byli rybakami i doskonale znali się na swoim rzemiośle, zaczęli się jednak coraz bardziej bać, ponieważ widzieli, że ich wysiłki nie są skuteczne, woda zaczęła wlewać się do łodzi,
z każdą minutą fala stawała się coraz silniejsza.
W naszym życiu pojawiają się także burze, często bardzo gwałtowne. Wydaje się
nam jednak, że damy sobie radę sami, bo przecież nie pierwsza i nie ostatnie taka burza
rozgrywa się w naszym życiu. Nie myślimy wtedy o Jezusie, nie zwracamy uwagi na Jego
obecność. Po prostu nie potrzebujemy Jezusa. Ale w pewnym momencie wszystko się
zmienia, burza problemów staje się gwałtowniejsza, wszystko nas przerasta. Przestajemy
sobie radzić, czujemy się zagrożeni. Kiedy wpuszczamy strach do naszego serca, staje się
ono sparaliżowane, zmienia się w warownię złego ducha, który może nami manipulować.
Wówczas przypominamy sobie o Tym, który jest zawsze z nami.

Spotkania Wspólnoty
odbywają się we wtorki
17.00 Adoracja
Najświętszego Sakramentu
18.30 Msza Święta
19.00 spotkanie modlitewne w auli bł. Jana
Pawła II

Uczniowie przypominają sobie, że mają ze sobą Kogoś, kto sprawił, że pozostawili
dla Niego wszystko. Kto uzdrawia chorych, uwalnia zniewolonych, rozmnaża chleb, po
prostu czyni cuda. Ale On sobie śpi, nie zdaje sobie sprawy, że Jego uczniowie giną. Budzą Go jednak i czynią Mu wyrzuty: „Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?
(Mk 4,38).
Jezus wstaje, pełen pokoju, w Nim nie ma żadnego lęku, ze spokojem zwraca się do
wichru i go gromi. Potem zwraca się do jeziora i mówi: „Milcz, ucisz się!” (Mk 4,39).
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Na słowo Jezusa wicher się uspokoił. Nastaje wówczas głęboka cisza. Natura, żywioły są posłuszne Jezusowi. A człowiek? Jakże często okazuje nieposłuszeństwo Bogu,
nie słucha Go. Dlatego tak często przegrywa, ponosi klęskę, staje się ofiarą lęków i innych
zagrożeń. W Księdze Powtórzonego Prawa czytamy: „Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym
Bogiem- Panem Jedynym. będziesz miłował Pana, Boga twojego” (Pwp 6,4-9).
W Księdze tej czytamy o nagrodzie, jaka czeka tych, którzy pilnie słuchają głosu
Pana i o karze, która spotka występnych (Pwt 28).
„Kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeśli
usłuchacie poleceń Pana, waszego Boga, które Ja wam dzisiaj daję, przekleństwo, jeśli
nie usłuchacie poleceń Pana, waszego Boga, jeśli odstąpicie od drogi, którą Ja wam dzisiaj wskazuję, a pójdziecie za bogami cudzymi, których nie znacie”
(Pwt 11,26-27).

Słowo Boże do medytacji
−
−
−
−
−
−
−

śr – Mt 13,44-46 Przypowieść o skarbie i perle
cz – Mt 13,47-53 Przypowieść o sieci
pt – Mt 13,54-58 Jezus nie przyjęty w Nazarecie
so – Mt 14,1-12 Śmierć Jana Chrzciciela
n – Łk 12,13-21 Marność dóbr doczesnych
pn – Mt 14,13-21 Cudowne rozmnożenie chleba
wt – Łk 9,28b-36 Przemienienie Pańskie

Intencje do modlitwy
W intencji Ojca Świętego Franciszka o światło Ducha Świętego i siły fizyczne potrzebne do prowadzenia Kościoła, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Benedykta XVI i ks. bpa Jana.
W intencji wszystkich kapłanów posługujących w Odnowie w naszej Diecezji.
O moc Ducha Świętego i światłe oczy serca.
O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, o chęć służby i ochronę
przed zniechęceniem.
O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin
i bliskich.
O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia i 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.

Ogłoszenia
1. W czasie wakacji spotkania naszej Wspólnoty odbywają się w każdy wtorek.
2. 6 sierpnia o godz. 17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy, o godz.
18:30 Msza święta w intencjach naszej Wspólnoty w Bazylice, a po niej spotkanie
modlitewne
3. Zachęcamy do odnalezienia strony naszej Wspólnoty na facebooku.
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