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Wielbi dusza moja Pana 
i raduje się Duch mój  

w Bogu, moim Zbawcy! 
 

Łk 1, 46 

Oratio. Modlitwa obudzona Słowem 

Ks. Tomasz Jaklewicz 

 
Podczas lectio i w meditatio Bóg mówi do nas. Pytamy o to, co znaczą Jego słowa, oraz o przesła-
nie dla mojego życia. Dwa pierwsze kroki lectio divina są po to, aby Bóg ze swoim słowem dotarł 
na samo dno mojej osoby, poruszył serce. (…) Bóg chce trafić w jakiś punkt naszego życia, chce 
nas dotknąć. (…) 
Krzycz, jak potrafisz! 
Oratio to wołanie zrodzone pod wpływem Słowa. Poruszone serce chce krzyczeć do Boga. To 
może być krzyk protestu, to mogą być łzy, ale również zachwyt czy dziękczynienie. Ważne jest, 
aby uwolnić swoje uczucia. Przed Bogiem nie trzeba się niczego wstydzić, mogę wszystko Mu 
oddać. Modlitwa serca jest nazwaniem po imieniu tego, co się w nas dzieje. Bóg chce wysłuchać 
mojej opowieści. Nie zależy Mu na tym, by recytować poezję, wygłaszać złote myśli. On chce 
prawdy. Także tej najtrudniejszej. Słowo Boga pobudza często do żalu, skruchy. Jakąś formą mo-
dlitwy jest wyznanie naszych grzechów, czyli to, co czynimy w konfesjonale. Modlimy się, opo-
wiadając Bogu o naszych grzechach, słabościach, bólu, klęskach. Taka modlitwa staje się woła-
niem o Boże przebaczenie i pokój serca. Pod wpływem słowa Bożego może rodzić się w nas mo-
dlitwa dziękczynienia i uwielbienia. Słowo odsłania wspaniałość Boga, przekonuje nas o tym, jak 
cudownie potrafi On działać nie tylko w odległej historii, ale również w historii mojego życia. Gdy 
dzięki słowu zaczyna się to widzieć, gdy niejako przyłapuje się Boga na gorącym uczynku, rodzi się 
w nas zachwyt, dziękczynienie, pragnienie wielbienia. Przykładem wyzwolenia takiej modlitwy 
jest Magnificat. Maryja w rozmowie z aniołem w chwili zwiastowania przeżywa swoje lectio 
i meditatio – słucha i rozważa słowo Boga. Ale w domu Elżbiety zostaje uwolniona jej radość 
i dziękczynienie: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy”. Maryja 
wyraża pieśnią stan swojego serca, przemienia to, co się w Niej dzieje, w modlitwę. Jest w tym 
spontaniczność, świeżość, piękno. Ojciec Innocento Garagno pisze, że „zapewne Maryja, śpiewa-
jąc ten hymn, tańczyła”. Kto wie? Może i tak było. (…) 
Iść do Boga jak w dym  
W modlitwie zrodzonej przez słuchanie Słowa zaczynamy powtarzać pewne zdania, słowa z Biblii. 
Słowo Boże staje się naszą modlitwą. Magnificat jest hymnem utkanym z biblijnych cytatów. Ma-
ryja daje przykład, że człowiek, który na co dzień karmi się słowem Bożym zaczyna tym słowem 
myśleć. Kiedy czytamy teksty Ojców Kościoła, wielkich teologów z pierwszych wieków Kościoła, 
uderza ogromna ilość cytatów biblijnych. Wśród Ojców Pustyni zdarzali się tacy, którzy znali całą 
Biblię na pamięć! 
Biblijnym wzorem modlitwy są Psalmy. Są one z jednej strony słowem Bożym skierowanym do 
mnie, ale są zarazem modlitwą. Ileż w nich przeróżnych emocji, od złości, gniewu, po zachwyt, 
radość. W Psalmach odbija się ludzkie życie, dlatego są one niezrównaną szkołą modlitwy. Uczą, 
że do Boga można iść jak w dym, z całym swoim życiem, ze wszystkimi jego jasnymi i mrocznymi 
stronami. Jeśli nie wiesz, jak się modlić, otwórz Księgę Psalmów. 
Może się zdarzyć, że mimo medytacji nie rodzi się w nas modlitwa. Wtedy trzeba prosić Boga 
o to, by przemienił w nas serce z kamienia w serce z ciała. Może blokuje nas jakaś sytuacja jeszcze 
niepoddana nawróceniu. Pan Bóg daje nam natchnienia, niekoniecznie zgodne z naszymi sche-
matami. Bóg jest wolny w swoim działaniu. Może tak być, że już pierwsze usłyszane słowo rodzi 
w nas modlitwę. Nie trzeba wtedy „przemedytować” wszystkiego do końca, aby potem dopiero 
przejść do oratio. W lectio divina dajemy się prowadzić Duchowi Świętemu. Pod Jego natchnie-
niem powstała Biblia, pod Jego natchnieniem słowo Boga dociera teraz do naszego serca. 

 

Spotkania Wspólnoty 
odbywają się 

we wtorki o 18.00 
w Domu Diecezjalnym 

„Tabor” 
ul. Połonińska 25 

 
 
 

 
17.00 adoracja Najśw. 
Sakramentu (kaplica) 

18.00 Eucharystia (kaplica) 
i spotkanie modlitewne 

(aula pod kaplicą) 
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Struktura Wspólnoty 

ks. Marcin Szopiński 
pasterz 

Marta Fortuniak, lider 

Jacek Fura, v-ce lider 

Wiesława Mac, v-ce lider 

Piotr Bilo, v-ce lider  

 



Animatorzy diakonii 

Alicja Smalarz 
diakonia adoracyjna 

Marta Fortuniak 
diakonia prorocka 

Jacek Fura 
diakonia modlitwy wstawien-

niczej i uwolnienia 

Marta Fortuniak 
diakonia nauczania 

Jolanta Skotnicka 
diakonia uwielbienia 

Ewa Kruczek 
diakonia miłosierdzia 

Karolina Kołodziej 
diakonia wprowadzająca 

dla kobiet 

vacat 
diakonia wprowadzająca 

dla mężczyzn 

Wiesława Mac 
diakonia organizacyjna 

Paweł Wiśniowski 
diakonia techniczno-

porządkowa 

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 17.15 – zgłoszenia  

e-mailem lub telefonicznie 

 

Słowo Boże do medytacji 
 śr. – Łk 1, 57-66 Narodzenie Jana Chrzciciela 

 czw. – Łk 1, 67-79 Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce 

 pt .– Łk 2, 1-14 Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel 
 sob. –  Mt 10, 17-22 Duch Ojca waszego będzie mówił przez was 

 niedz. – Łk 2, 41-52 Rodzice znajdują Jezusa w świątyni 
 pn. – Mt 2, 13-18 Śmierć dzieci w Betlejem 

 wt. – Łk 2, 22-35 Chrystus jest światłem na oświecenie pogan 
 

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 Wątroby. 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. Marci-
na 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 Charisma-

ta (katechezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, Wieczory Charyzmatyczne, Świa-
towe Dni Młodzieży, Projekt „Jezus jest Panem”, Seminarium Odnowy Wiary). 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 

Ogłoszenia    

1. Dziękujemy wszystkim darczyńców, którzy złożyli ofiarę dla osób potrzebujących 
wsparcia materialnego na święta. Zostało zebrane około 3000zł i takie wsparcie 
otrzymało kilkanaście osób z naszej Wspólnoty. 

2. 31 grudnia o g. 18 w kaplicy na Taborze będzie odprawiona Msza Święta dzięk-
czynna za rok 2015. 

3. Zapraszamy do wypożyczania książek z biblioteki wspólnotowej. 
 

 
 

Na nadchodzące Święta Narodzenia Pańskiego życzymy Wam Kochani,  
aby nasz Pan, który jest wcieloną miłością wlał miłość i pokój tam, gdzie jest lęk, 
aby wypełnił radością miejsca, gdzie jest smutek, aby rozpalił światło tam, gdzie 

jest jeszcze ciemność i tym samym czynił z nas radosnych świadków swojej miłości. 
Błogosławionych świąt! 

 
Ks. Marcin Szopiński – pasterz Wspólnoty wraz z Liderami 
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