6 czerwca 2017
(…) Usiądźcie tu,
Ja tymczasem odejdę
tam i będę się modlił

Mt 26, 36

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
(duża aula DD Tabor)

Telefon Wspólnoty
 884.31.51.51

Struktura Wspólnoty
ks. Marcin Szopiński
pasterz
Marta Fortuniak
lider
Maciej Mierzejewski
v-ce lider
Joanna Wojdyło
skarbnik
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Modlitwa - to stawanie się Bogiem
O. Remigiusz Recław SJ
Chrześcijanie bardzo często mówią: „nie umiem się modlić”, „chciałbym się nauczyć modlitwy”,
„ksiądz to się modli, ale ja nie umiem”. Ale rzadko kiedy chrześcijanin zastanawia się: po co ma się
modlić? tymczasem, znając cel modlitwy, dużo łatwiej nam ona przychodzi. A celem modlitwy jest:
Być jak Bóg.
W życiu nie można robić czegoś dobrze, jeśli nie zna się celu wykonywanej czynności. Każda poważna
inwestycja ma cel, każdy poważne działanie jest celowe. Podobnie modlitwa, jeśli mamy traktować ją
poważnie, to musi mieć swój cel. A ponieważ modlitwa jest wydarzeniem całego życia, dlatego też jej
cel jest rozciągnięty na całe nasze życie. Przecież nikt z nas nigdy Bogiem nie będzie, bo jesteśmy
ludźmi. Mimo to mogę powiedzieć, że spotkałem nie raz w swoim życiu człowieka, który był dla mnie
jak Jezus, jak Bóg.
Kiedyś, będąc małym chłopcem-ministrantem po zakończonej mszy św. wyszedłem z kościoła
i oczekiwałem na mamę, która miała mnie odebrać. Po godzinie czekania zacząłem na chodniku płakać. Podszedł wówczas do mnie pan, którego twarz kojarzyłem ze Mszy świętych w swojej parafii.
Uspokajał mnie i powiedział ważną rzecz. Powiedział „Nie bój się” i spędził ze mną długi czas, aż przyjechała mama. Te słowa mówi mi dziś Jezus na modlitwie, wówczas też powiedział mi je Jezus, ale
dzięki modlitwie tego mężczyzny. Jego modlitwa sprawiła, że wobec mnie zachował się jak Jezus. Nie
mogę zagwarantować, że zachowywał się podobnie wobec żony, swoich dzieci i wobec każdego człowieka. Ale zachował się tak wobec mnie.
Modlitwa nigdy nie sprawi, że nasze zachowanie będzie zawsze takie, jak Chrystusa. Jeśli ktoś stanie
się do końca jak Bóg, to może przestać się modlić, bo osiągnął już w pełni cel modlitwy. To jednak jest
niemożliwe. Tymczasem jeśli nawet od czasu do czasu ktoś rozpozna w nas Jezusa – to będzie wielki
owoc naszej modlitwy. A Jezusa nie rozpoznajemy po cytacie z Ewangelii, ani po brodzie. To serce
człowieka mówi, albo nie mówi, że jest podobne do Jezusa. A gdy serce będzie takie, jak Jezusa, to
będą z niego wypływać pomysły – takie, jak Jezusa, słowa – takie, jak Jezusa, zachowania – takie, jak
Jezusa.
Być może po przeczytaniu tytułu tego artykułu mówiącego, że przez modlitwę mam stad się Bogiem –
czuliśmy się trochę podirytowani myśląc, że co… mam być potężny jak Bóg? To jedna z największych
porażek Chrystusa, że mimo tylu wyjaśnień i przykładów w Ewangelii chrześcijanie widzą w Bogu potęgę i majestat, a nie ubóstwo, delikatność, czystość, wyrozumiałość, miłosierdzie, współczucie itd.
Jeśli mamy niewłaściwy obraz Boga, to nasza modlitwa osiąga niewłaściwy skutek. Wówczas będziemy
naśladowali Chrystusa potężnego, majestatycznego, bogatego, wszystko wygrywającego, dalekiego od
człowieka. Takiego Chrystusa nie ma, ale spotykamy wierzących, także księży, którzy takiego Chrystusa głoszą swoją postawą. A zatem na modlitwie spotykają się z Chrystusem nieistniejącym, albo kimś,
kto udaje, że jest Chrystusem. Przed tym Jezus też przestrzegał i do samej śmierci zdawał sobie sprawę, że jego uczniowie mają tendencje do czynienia Go potężnym i niezwykłym. Dlatego przed śmiercią pokazał uczniom, że ich zadaniem jest nogi umywać. Jezus dał do zrozumienia, że On, Bóg i nauczyciel umywa nogi. W tym mamy Go naśladować. Nasza modlitwa ma konkretny cel: najpierw, abyśmy zapragnęli umywać ludziom nogi czyli abyśmy zapragnęli usługiwać człowiekowi, zwłaszcza najbliższym. A następnie, gdy już zapragniemy, abyśmy to robili. Aby mąż usługiwał żonie, a ona jemu.
Aby syn widział w swoim tacie Chrystusa, a ojciec w dziecku. Do tego ma zmierzać nasza modlitwa.
Abyśmy stawali się, jak Chrystus. Abyśmy byli, jak Bóg.
Niestety, bywa też tak, że modlitwa nic nie zmienia w naszym życiu. Nic, a nic nie stajemy się bardziej
Jezusowi. Jest to informacja, że nie spotykamy się na modlitwie z Jezusem. Możemy iść na modlitwę
i spotykać się sami ze sobą, albo z naszymi zranieniami, albo z marzeniami. Tak się zdarza, że zamiast
się modlić – po prostu marzymy, bujamy w obłokach. Co wówczas zrobić? Co zrobić, jeśli modlitwa nic
nie zmienia w naszym życiu? Wówczas potrzeba dobrej lektury albo konferencji – która pokaże nam
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Modlitwy wstawiennicze
odbywają się we wtorki
o 17.15 – zgłoszenia
przez stronę
www.miriam.rzeszow.pl

Modlitwy uwolnienia
wg. 5 kluczy Neala Lozano –
zgłoszenia przez stronę
www.miriam.rzeszow.pl

właściwy obraz Boga. Chodzi o to, aby na modlitwie chcieć pobyć z Bogiem. Bez udawania, bez masek,
bez marzeń. Po prostu pobyć z Bogiem, popatrzeć, jak On się zachowuje, posłuchać, jak i co On mówi.
Pobyć z Bogiem, aby uczyć się być, jak On… i być, jak On. Bóg podczas modlitwy pragnie jednego, byś
przy Nim był. Jak przychodzimy na modlitwę z pustymi rękoma – to jest to wielka radość dla Boga, bo
może je nam napełnić. A jeśli przychodzimy z pełnymi rękoma (z maskami, marzeniami,
z wyobrażeniami o Bogu srogim i władczym…), to jak Bóg ma wówczas napełnić nasze ręce?
Na szczęście Jezus potrafi wykorzystać nawet minimum naszego zaangażowania, aby dotrzeć do serca.
Nawet jeśli na modlitwie nie pozwalamy Bogu, aby nas przemieniał. Nie pozwalamy Mu, by nas uczył.
Nawet wtedy Jezus potrafi delikatnie nas dotykać. Tak, jak kapiąca wolno woda na gąbkę… w końcu
gąbka stanie się wilgotna.
Dlatego, jeśli nie dostrzegamy wyraźnych owoców naszej modlitwy, to nie rezygnujmy z niej. Otwórzmy Ewangelię i czytajmy o tym, jaki jest Jezus, jak On postępował, jak reagował. Po przeczytaniu rozdziału, odnieśmy go do siebie. Spróbujmy zapytać się Jezusa, co możemy zrobić, aby w swoim życiu
zachowywać się podobnie do Niego, aby myśleć, jak On, aby być jak Bóg. To będzie wspaniała modlitwa.

Słowo Boże do medytacji
−
−
−
−
−
−
−

śr. – Mk 12, 18-27 Zmartwychwstanie umarłych
czw. – Mt 26, 36-42 Smutna jest dusza moja aż do śmierci
pt . – Mk 12, 35-37 Mesjasz jest Panem Dawida
sob. – Mk 12, 38-44 Jałmużna ubogiej wdowy
niedz. – J 3, 16–18 Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został zbawiony
pn. – Mt 5, 1-12 Osiem błogosławieństw
wt. – Mt 5, 13-16 Wy jesteście światłem świata

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 Wątroby. W intencji wszystkich kapłanów posługujących w Odnowie w naszej Diecezji.
O moc Ducha Świętego i światłe oczy serca.
 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski 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 (katechezy audiowizualne,
portal Żywa Wiara, Wieczory Charyzmatyczne, Festiwal Wiary).
 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.

Ogłoszenia
1. Codziennie o godz. 21.00 w kaplicy w Domu Diecezjalnym Tabor jest modlitwa o cud
uzdrowienia ks. Marcina za wstawiennictwem ks. Franciszka Blachnickiego (różaniec, koronka lub uwielbienie Boga).
2. 11 czerwca 2017 r. (niedziela) o godz. 18.00 zapraszamy do kina Zorza na premierę filmu
pt. „Szare Anioły” oraz spotkanie z reżyserem. Bilety w cenie 15 zł, do nabycia w kinie.
3. 13 czerwca 2017 r. o godz. 19.00 odbędzie się Katecheza Audiowizualna pt.: „Zakochani
są wśród nas”. Gość spotkania: Patrycja Hurlak. Miejsce: aula DD Tabor.
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