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Pokrop mnie hizopem, 
a stanę się czysty, 
obmyj mnie, a nad 

śnieg wybieleję. 
 

Ps 51, 9 
 

 

Uczucia to nie ty 

o. Remigiusz Recław SJ 
Wybory czy uczucia?  
Kiedyś rozmawiał ze mną pewien mężczyzna, który uważał, że nie kocha swojej żony. W ramach 
pokuty zaleciłem mu więc, by powiedział jej, że ją kocha. Miał z tym ogromny problem. Wydawa-
ło mu się, że to będzie nieszczere i udawane. Tylko wobec czego byłoby to nieszczere? No właśnie 
– wobec uczuć! A człowiek to nie uczucia. Gdyby tak było, nikt z nas nie mógłby składać ślubów, 
bylibyśmy jak chorągiewki na wietrze. Pytam więc tego mężczyznę: Troszczysz się o żonę? Chcesz 
dla niej dobrze? Jesteś jej wierny? Śpicie razem? Wyjeżdżacie razem na wakacje? Na wszystkie 
pytania usłyszałem odpowiedź: „Tak”. Co oznacza, że facet kocha żonę, ponieważ jego wybory 
o tym świadczą. Nie czuje tego w tym momencie, prawdopodobnie dlatego, że szuka w sobie 
emocji, które były wiele lat temu podczas zakochania. Ale ją kocha! Wracając do przykładu lidera, 
którego nie lubimy – gdy idziemy tam, dokąd prowadzą nas uczucia, postanawiamy wybrać się do 
tego człowieka i wygarnąć mu wszystko, co o nim myślimy. Tylko że to uczucie złości i niechęci 
jest naszym problemem, a nie jego. To, że mężatka zakochała się w koledze z pracy, jest jej pro-
blemem. Niemądre by było, gdyby powiedziała mu o tym, zapewniając jednocześnie, że próbuje 
sobie z tym poradzić. Kolega może być przyzwoity i nie wykorzysta tej sytuacji, ale może też oka-
zać się nieuczciwy i pociągnie kobietę do zdrady – bo niepotrzebnie wygadała mu się ze swoich 
uczuć. 
Zdrowa emocjonalność Odnowy  
Kiedy poznajemy własne uczucia i stajemy z nimi przed Bogiem – uczymy się oceniać, za którymi 
z nich warto iść, bo prowadzą do czegoś dobrego, a nad którymi trzeba pracować, bo podążanie 
za nimi nie przyniesie niczego pozytywnego. Te trzy podejścia do uczuć (czyli hamowanie ich, 
współpraca z nimi lub całkowite pójście za tym, co podpowiadają) wyznaczają również kierunek 
naszej modlitwy. Szczególnie – charyzmatycznej, ponieważ ona wyjątkowo silnie angażuje uczu-
cia. I to jest dobre, ponieważ im pełniej będziemy doświadczać modlitwy, tym silniej ona będzie 
na nas oddziaływała. Ktoś, kto chce nadmiernie kontrolować swoje uczucia – na spotkaniu modli-
tewnym hamuje się w spontanicznej modlitwie. Natomiast ten, kto robi bożka ze swoich uczuć, 
potraktuje spotkanie modlitewne jako okazję do „puszczenia lejców”. Może mu się nawet wyda-
wać, że dobrze robi, bo cały oddaje się Bogu. Ale to nieprawda! Oddaje się swoim uczuciom 
i realizuje siebie, a nie słucha Boga. Dochodzi do ekstremum, czyli ekstazy uczuciowej. Ale jak 
jeden jest w transie modlitwy, tak inny jest w transie agresji czy zakochania – działają w nich te 
same mechanizmy, czyli hołdowanie własnym uczuciom. Warto podkreślić, że ludzie, którzy mają 
dysfunkcję w sferze uczuć, nie powinni angażować się w Odnowę. Chociaż ona im bardzo odpo-
wiada, ponieważ jest zgodna z linią ich słabości. W rzeczywistości jednak – rozstraja ich i zaburza 
podjęte leczenie.  
Jadąc lawiną emocji…  
Są grupy modlitewne, które zachęcają do tego, aby nie kontrolować emocji. Później, niestety, ma 
to przełożenie na codzienne życie, w którym też ma się ochotę „puścić lejce”. I dopóki uczucia nie 
ciągną w złym kierunku, to taka postawa się sprawdza. Pewne jest jednak, że w końcu zaczną nas 
sprowadzać na manowce, i jeśli wtedy, podobnie jak na modlitwie, „puści się lejce”, to można się 
bardzo pogubić. Gdy na modlitwie z łatwością wchodzi się w trans radości, to z taką samą łatwo-
ścią wejdzie się w trans smutku. A w życiu – w trans zakochania, po czym nienawiści. To nie zna-
czy, że nie mamy się cieszyć lub smucić. Dobrze wyjaśnia to św. Paweł zalecając, by ci, którzy ma-
ją żony, tak żyli, jakby ich nie mieli; ci, którzy płaczą – jakby nie płakali, a ci, którzy się radują – 
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Animatorzy diakonii 

Alicja Smalarz 
diakonia adoracyjna 

Marta Fortuniak 
diakonia prorocka 

Jacek Fura 
diakonia modlitwy wstawien-

niczej i uwolnienia 

vacat 
diakonia nauczania 

Jolanta Skotnicka 
diakonia uwielbienia 

Ewa Kruczek 
diakonia miłosierdzia 

Karolina Kołodziej 
diakonia wprowadzająca 

dla kobiet 

Dariusz Hołysz 
diakonia wprowadzająca 

dla mężczyzn 

Wiesława Mac 
diakonia organizacyjna 

Daniel Chmiel 
diakonia porządkowa 

Paweł Wiśniowski 
diakonia techniczna 

Klaudia Winiarska 
diakonia medialna 

Maria Bassara 
diakonia modlitwy 

osłonowej 

Paweł Kobosz 
diakonia modlitwy 

w nagłych potrzebach 

Maria Hubert 
diakonia modlitwy 

za kapłanów 

Marek Wiśniewski 
diakonia liturgiczna 

Joanna Groszek 
diakonia ewangelizacyjna 

Maciej Mierzejewski 
diakonia prowadzenia 

spotkań 

 

 

Modlitwy wstawiennicze 
odbywają się we wtorki 
o 17.45 – zgłoszenia  

e-mailem lub telefonicznie 

 

jakby się nie radowali (por. 1Kor 7,29-31). Umiar jest cnotą! Mówi o tym również św. Ignacy, ra-
dząc, by nie wchodzić za mocno ani w pocieszenie duchowe, ani w strapienie. Ten, kto dodaje 
gazu w pocieszeniu – bardzo łatwo pogrąży się w strapieniu. Zadaniem prowadzącego spotkanie 
modlitewne jest więc tonowanie emocji, bo gdy podkręcamy je, przestajemy słuchać Boga. Nie 
chodzi o ich tłumienie, ale kierunkowanie na głębię – by w modlitwie nie pozostawać na po-
wierzchni, ale dążyć do głębszego spotkania z Bogiem. Radość podczas spotkania ma czemuś 
służyć, a nie tylko być okazją do wyhasania się. Jeżeli ktoś chodzi na spotkania tylko dlatego, że 
jest fajnie, i niecierpliwie odlicza dni do kolejnego spotkania – prawdopodobnie na co dzień nie 
podejmuje pracy nad sobą. A spotkanie modlitewne ma być tylko (i aż) pomocą w stawaniu się 
Bożym człowiekiem. Jednak takim się staję dopiero gdy zapieram się całego siebie. Całego! Łącz-
nie z uczuciami – nie wypierając się ich, ale podporządkowując je Bogu (cz. 2/2). 
 

Słowo Boże do medytacji 
 śr. – Mk 4, 1-20 Przypowieść o siewcy  
 czw. – Mk 4, 21-25 Przypowieść o siewcy 

 pt .– Mk 4, 26-34 Rozwój królestwa Bożego 

 sob. – Mk 4, 35-41 Jezus ucisza burzę 

 niedz. – Mk 1, 21-28 Jezus naucza jako mający władzę 

 pn. – Łk 2, 22-40 Ofiarowanie Jezusa w świątyni 
 wt. – Mk 5, 21-43 Wskrzeszenie córki Jaira i uzdrowienie kobiety 
 

Intencje do modlitwy 
 W intencji Ojca Świętego Franciszka o światło Ducha Świętego i siły fizyczne po-

trzebne do prowadzenia Kościoła, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Bene-
dykta XVI i ks. bpa Jana. W intencji wszystkich kapłanów posługujących w Odno-
wie w naszej Diecezji. O moc Ducha Świętego i światłe oczy serca. 

 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, chęć służby i ochronę przed 
zniechęceniem. 

 O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin                            
i bliskich. W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 

 O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia i dobre owoce ewangeliza-
cji prowadzonej przez Wspólnotę i Fundację Charismata (katechezy audiowizual-
ne, portal Żywa Wiara, Festiwal Wiary, Kurs finansowy CROWN, warsztaty psycho-
logiczne). 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 W intencji Światowych Dni Młodzieży. 
 

Ogłoszenia 
1. W dniu 03 lutego 2015 r. (wtorek) o godz. 18.00 zapraszamy na Mszę Świętą 

Wspólnotową oraz adorację Najświętszego Sakramentu w kaplicy (nie ma adoracji 
NS o 17.00 oraz spotkania modlitewnego w auli). 

2. W dniu 03 lutego 2015 r. o godz.  20.30 spotkanie Rady Wspólnoty. 
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