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O modlitwie słowem Bożym
ks. Gabriel Pisarek SCJ
"Będziesz Biblię nieustannie czytał.
Będziesz ją kochał więcej niż rodziców...
Więcej niż mnie...
Hbr 4,12 Nigdy się z nią nie rozstaniesz...
A gdy zestarzejesz się, dojdziesz do przekonania,
że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu,
są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej Księgi".

„Żywe bowiem jest
słowo Boże”

Roman Brandstaetter, Krąg biblijny

Spotkania Wspólnoty
odbywają się we wtorki
17.00 Adoracja
Najświętszego Sakramentu
18.30 Msza Święta
19.00 spotkanie modlitewne w sali Bernardyńskiego Centrum
Religijno-Kulturowego

Ta starożytna, bo pochodząca od ojców Kościoła, modlitwa zaprasza nas do odbycia niesamowitej
podróży, podczas której mamy szansę na niezwykłą przygodę – jest nią wędrówka w głąb siebie.
Odbywa się ona z najlepszym z możliwych przewodników, ze Słowem, słowem Bożym, Słowem
Wcielonym, które oświetla i ożywia, karmi i podtrzymuje, które daje życie, bo samo jest życiem,
które było na początku, które było u Boga i samo jest Bogiem.
Spotkanie z żywym Słowem
Na temat tej chrześcijańskiej praktyki, która od wielu wieków jest prawdziwą szkołą słuchania
i modlitwy, mówi Jan Paweł II w swoim liście na trzecie tysiąclecie Novo millennio ineunte.
To jest prawdziwy program duszpasterski, dlatego zachęta papieża do praktykowania tej modlitwy
jest tak ważna. Pisze on: "Konieczne jest zwłaszcza, aby słuchanie słowa Bożego stawało się żywym spotkaniem, zgodnie z wiekową i nadal aktualną tradycją lectio divina, pomagającą odnaleźć
w biblijnym tekście żywe Słowo, które stawia pytania, wskazuje kierunek, kształtuje życie".
Zauważmy, że papież pisząc o słowie Bożym, traktuje je wręcz osobowo. Ta modlitwa ma się stać
spotkaniem z żywym słowem, które pyta, pokazuje kierunek i formuje nasze życie. Tego nie może
dokonać martwa litera, jest to możliwe tylko dla kogoś żyjącego, i to żyjącego wiecznie, dla Boga.
Dlatego spotkanie z Jego słowem powinniśmy traktować jak spotkanie z Nim samym.
Cel to kontemplacja
Lectio divina jest najgłębszym z możliwych rodzajem modlitwy. Polega nie na skomplikowanych
zabiegach i złożonych praktykach, ale na bardzo prostym i pokornym pochyleniu się nad świętym
tekstem. Chodzi zatem o przylgnięcie do słów Biblii i nawiązanie z nimi głębokiej i prawdziwej
relacji, która nie jest możliwa bez miłości. Lectio divina to bowiem modlitwa miłości, to miłosne
spotkanie ze słowem Bożym. Od miłości zaś już tylko jeden krok do kontemplacji, a właśnie doprowadzenie do niej modlącego się jest jej celem.
My chrześcijanie niekiedy boimy się jej albo uważamy, że kontemplacja jest zarezerwowana tylko
dla nielicznych. Kojarzy się nam z czymś odległym i niedostępnym. Zauważmy jednak, że jesteśmy gotowi na ogromne wyrzeczenia, by osiągnąć różne materialne czy też intelektualne cele.
Poświęcamy na to wiele lat pracy, a niekiedy i całe życie. Natomiast modlitewny poziom kontemplacji uważamy od razu za cel niemożliwy do osiągnięcia i nawet nie próbujemy go zdobyć. Kto
jednak choć raz w życiu poznał jego smak, ten go już nigdy nie zapomni i zawsze będzie go pragnął i szukał.
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Spotkanie ze słowem Bożym składa się z różnych etapów. Najważniejsze z nich to: lectio (czytanie), meditatio (medytowanie), oratio (modlitwa) i contemplatio (kontemplacja).
Lectio
Ten etap modlitwy polega na czytaniu fragmentu tekstu z wiarą, gdyż dyktował go Duch Święty.
Można czytać półgłosem lub szeptem, smakując sens słów. Powinno się to robić powoli i kilkakrotnie. Można także przepisywać Słowo Boże lub uczyć się go na pamięć. Ważne jest, by czytać
je całym sobą, całym sercem, umysłem i wolą. Trzeba je usłyszeć i przyjąć całą istotą.
Czytając kilkakrotnie, za każdym razem zwracajmy uwagę na coś innego: na treść fragmentu, jego
opisy lub dialogi, słowa Jezusa lub apostołów. Ważne, by stać się uważnym słuchaczem samego
Boga, który do nas mówi. Należy odnaleźć najważniejsze słowo w wybranym fragmencie, dzięki
któremu lepiej pojmiemy sens czytanego tekstu. Ono jest kluczem do zrozumienia konkretnej
historii biblijnej. Przecież podczas lectio słuchamy samego Boga, który przemawia.
c.d.n. w następnym biuletynie

Słowo Boże do medytacji
-

śr – Mt 20,1-16a Przypowieść o robotnikach w winnicy
cz – Łk 1,26-38 Bóg da Jezusowi tron Dawida
pt – Mt 22,24-40 Największe przykazanie
so – J1,45-51 Prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu
n – Łk 13,22-30 Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów
pn – J2,1-11 Wesele w Kanie Galilejskiej
wt – Mt 23,23-26 Biada obłudnikom

Intencje do modlitwy
ü 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.
ü W intencji wszystkich kapłanów posługujących w Odnowie w naszej Diecezji.
O moc Ducha Świętego i światłe oczy serca.
ü O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, o chęć służby i ochronę przed zniechęceniem.
ü O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin i bliskich.
ü O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia i dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, Fundacja Charismata i inne).
ü W intencji małżeństw przeżywających kryzysy.
ü We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.

Ogłoszenia
1. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w uroczystościach w dniu 15 sierpnia 2.

3.
4.
5.
6.

w 500 rocznicę objawień Matki Bożej w Rzeszowie. Na centralne uroczystości
zapraszamy w dniach od 7 do 12 września. Szczegóły w załączonej ulotce.
Decyzją bpa Jana Wątroby, ordynariusza naszej Diecezji, o. Wiktor Tokarski z dniem 25
sierpnia obejmie obowiązki proboszcza istniejącej przy Sanktuarium Parafii
Wniebowzięcia NMP. Zapraszamy na Mszę świętą 25 sierpnia o godz. 12. Prosimy
o modlitwę w intencji nowego proboszcza.
W czasie wakacji spotkania naszej Wspólnoty odbywają się w każdy wtorek.
Nasza Msza święta wspólnotowa odbędzie się 27 sierpnia. Po mszy spotkanie liderów
i animatorów.
Od 14 sierpnia do 30 września 2013 - wystawa "Moje Matki Boskie Rzeszowskie"
z okazji 500-lecia objawień Matki Bożej w Rzeszowie. Miejsce: Wojewódzka
i Miejska Biblioteka Publiczna, Rzeszów, ul. Sokoła 13 w godzinach otwarcia biblioteki.
Zachęcamy do odnalezienia strony naszej Wspólnoty na facebooku.
š pogotowie wstawiennicze tel. 884.170.280š
š e-mail: odnowa.bernardyni@gmail.com š www.odnowa.bernardyni.rzeszow.pl š

