16 czerwca 2015

…ten spojrzał na niego
uważnie i widząc, że
ma wiarę potrzebną do
uzdrowienia, zawołał
głośno: „Stań prosto
na nogach!” A on
zerwał się i zaczął
chodzić.
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Modlitwa o uzdrowienie
Ks. Jarosław Święcicki

Zjawisko charyzmatu uzdrawiania nie jest zupełnie czymś nowym. Charyzmat ten był obecny nie
tylko w okresie apostolskim, ale jest wyraźnie widoczny w całej historii Kościoła. Świadomość tej
prawdy powinna prowadzić do odnowienia tego charyzmatu we współczesnym życiu duszpasterskim. Tymczasem można zauważyć, że w duszpasterstwie zbyt rzadko mówi się o uzdrowieniu
w kontekście ewangelizacji. Czasem można mieć wrażenie, że ewangelizacja to tylko głoszenie
Dz 14, 9-10 pewnych idei, które są wiarygodne. Jednak dopiero doświadczenie Boga przez łaskę duchowego
lub fizycznego uzdrowienia przynosi prawdziwe ożywienie wiary i łaskę zbawienia. Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że tam, gdzie posługuje się modlitwą o uzdrowienie, następuje rozwój duchowy grupy. Nie chodzi w tym przypadku o samo tylko uzdrowienie, ale o wzrost wiary
i głębokie przekonanie uczestników tych modlitw, że Chrystus jest pośród swego ludu i nas zbawia. Odnowa, przez spontaniczne odkrywanie tego charyzmatu, daje świadectwo i zachęca do
Spotkania Wspólnoty
refleksji nad związkiem, jaki zachodzi między uzdrowieniem a życiem sakramentalnym, szczególodbywają się
nie między Eucharystią, sakramentem pojednania i namaszczeniem chorych. Stało się to tak wywe wtorki o 19.15
raźne, że Kongregacja Nauki Wiary wydała Instrukcję o modlitwach o uzdrowienie od Boga. Zaanw Domu Diecezjalnym
gażowanie się tak poważnej instytucji Kościoła w tę kwestię może prowadzić do wniosku, że
„Tabor”
spontaniczność w tej posłudze oraz pomieszanie porządku liturgicznego i pozaliturgicznego,
ul. Połonińska 25
w praktyce spowodowały pewne nadużycia. Dlatego, przy wyjaśnianiu tych zależności, należy
przede wszystkim odnosić się do tego dokumentu. Czytamy tam: „Ci, którzy przygotowują wspomniane spotkanie liturgiczne w intencji uzdrowienia, przed przystąpieniem do jego realizacji winni stosować się do tych norm [...]. Pozaliturgiczne modlitwy o uzdrowienie winny być prowadzo17.00 adoracja Najśw.
ne w odmienny sposób od celebracji liturgicznych, na przykład, spotkania modlitewne lub na
Sakramentu (kaplica)
czytanie Słowa Bożego [...] należy uważać, by nie mieszać tych wolnych modlitw pozaliturgicz18.00 Eucharystia (kaplica) nych z właściwymi celebracjami liturgicznymi”. Nie ma już wątpliwości, że istnieje istotna różnica
19.15 spotkanie modlitew- między sakramentem, którego udziela kapłan, a posługą modlitewną grupy osób. Obecnie mone (aula pod kaplicą)
żemy przypuszczać, że okres nieporozumień jest za nami. Odpowiedzialność za prawidłowo prowadzone modlitwy o uzdrowienie spoczywa na księżach opiekunach i liderach grup. (...). Sam
Duch Święty jakby upomniał się o wiarę, która zakłada żywą obecność Boga poprzez znaki i cuda.
(...) Dokumenty z Malines mówią wprost: „Kiedy będziemy unikać mówienia o uzdrowieniach
w sposób nieodpowiedzialny i wyniosły, świadectwa te będą prawdziwie budujące dla całych
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grup modlitewnych”. Uzdrowienie najczęściej kojarzono wyłącznie ze sferą fizyczną. Tymczasem
 884.31.51.51
obejmuje ono również sferę duchową lub psychiczną. W tym kontekście odkrywanie charyzmatu
uzdrowienia w grupach modlitewnych znajduje dobrą atmosferę, bowiem jest ubogacone o dotychczasowe doświadczenie Kościoła. Nie jest to doświadczenie jednej tylko osoby, ale wielowiekowa tradycja, która ujawnia prawdziwe działanie Ducha. Idąc dalej, w Odnowie panuje już poStruktura Wspólnoty
wszechne przekonanie, że uzdrawianie jako charyzmat, nie powinno być przeciwstawiane opiece
ks. Marcin Szopiński
lekarskiej. Zarówno charyzmat uzdrawiania, jak i nauki medyczne, są narzędziami w ręku uzdrapasterz
wiającego Boga. Należy wystrzegać się biblijnego fundamentalizmu, gdyż byłoby to przeszkodą
Marta Fortuniak, lider
we właściwym docenianiu tego charyzmatu. Do błędnych postaw należy również zaliczyć przekoJacek Fura, v-ce lider
nanie, że posługa uzdrawiania wyklucza tajemnicę odkupieńczego cierpienia. Posługującemu
Wiesława Mac, v-ce lider
charyzmatem uzdrowienia, potrzebna jest z jednej strony głęboka wiara, że Bóg może uzdrowić
Piotr Bilo, v-ce lider
daną osobę, a z drugiej pokora, że nie jesteśmy źródłem uzdrowienia, a tylko narzędziem w ręku
Boga. To On ostatecznie decyduje, jak i kiedy uzdrowienie nastąpi (...). Charyzmat uzdrowienia,
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który dotyczy niektórych osób, powinien być rozeznany we wspólnocie. Osoby posługujące modlitwą o uzdrowienie winny posiadać głębsze doświadczenie modlitewne, odznaczać się dobrą
znajomością nauki Kościoła na ten temat. Zauważa się jednak brak osób posługujących taką modlitwą, zarówno świeckich, jak i duchownych. Może wynika to z tego, że modlitwa ta nie jest stosowana powszechnie w Kościele. Może to także być skutkiem braku wiary i wewnętrznego przekonania, że Bóg rzeczywiście uzdrawia i objawia swoje Królestwo w ten sposób. Potrzebna jest po
prostu odwaga i pokora, aby zacząć modlić się w ten sposób. (część 2/2).
Źródło: artykuł pochodzi z Zeszytów Odnowy w Duchu Świętym 1 (82)/2006

Słowo Boże do medytacji








śr. – Mt 6, 1-6.16-18 Dobre uczynki pełnić w ukryciu
czw. – Mt 6, 7-15 Modlitwa Pańska
pt .– Mt 6, 19-23 Gromadźcie sobie skarby w niebie
sob. – Mt 6, 24-34 Zaufać Bożej Opatrzności
niedz. – Mk 4, 35-41 Uciszenie burzy na jeziorze
pn. – Mt 7, 1-5 Drzazga i belka
wt. – Mt 7, 6.12-14 Brama szeroka i brama ciasna

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 błogosławieństwo Boże i ochronę przed działaniem złych duchów dla ks. Marcina w jego posłudze egzorcysty i modlitwy uwolnienia, oraz dla posługujących członków Wspólnoty, ich rodzin i bliskich.
 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, chęć służby i ochronę przed zniechęceniem.
 W intencji małżeństw przeżywających kryzysy.
 O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę i Fundację Charismata (katechezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, Festiwal Wiary, Seminarium Odnowy Wiary,
Wieczory Charyzmatyczne, Rekolekcje Kapłańskie, Światowe Dni Młodzieży).
 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.

Ogłoszenia
1. 20-21 czerwca 2015 r. odbędą się nasze wspólnotowe rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego pt. „Zranieni i Wybrani”. Prosimy o udział wszystkich członków Wspólnoty Miriam.
Ważne jest, aby uczestniczyć w całości rekolekcji, a nie wybiórczo w poszczególnych konferencjach. Opłata za rekolekcje 30 zł (2 obiady i kolacja) lub 60 zł (śniadanie, 2 obiady,
kolacja i nocleg). Miejsce: Tabor. Zapisy u Wiesi Mac.
2. 23 czerwca 2015 r. o godz. 19.00 odbędzie się katecheza audiowizualna pt. „Byłem ateistą”. Gość spotkania: Mirosław Rucki. Miejsce: Tabor.
3. 27 czerwca 2015 r. o godz. 18.00 zapraszamy na Wieczór Charyzmatyczny (miejsce: aula
Tabor).
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