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Nowym pomysłem
Nareszcie ukazał się kolejny numer e-Siloe,
2

SŁOWO WSTĘPU

ważne i cenne pismo wydawane przez Centralną jest wprowadzenie do
studium nad Psalmami.
Diakonię Modlitwy Ruchu Światło-Życie.
zna wiele
Zmienił się częściowo skład redakcji, lekko Każdy
jest
uległa zmianie szata graficzna. Osobiście mam fragmentów,
nadzieję, że uda się zachować regularność świadomy ich znaczenia
wydawania kolejnych numerów, tak aby czytelnicy religijnego i literackiego.
mogli korzystać z proponowanych treści, oraz Natomiast potrzebujemy
analizy biblijnej, aby
pogłębiali wiedzę i doświadczenie modlitewne.
Na początku chcemy zachęcić wszystkich odkryć głębię teologiczną
zasmakować
do modlitwy w intencji wyboru nowego moderatora i
generalnego Ruchu Światło-Życie. Decyzją Ojca w rozważaniu Słowa.
Świętego Franciszka obecny moderator ks. Adam Dlatego też, zaczynamy cykl artykułów na temat
Wodarczyk, został mianowany biskupem Księgi Psalmów.
W ramach cyklu rozważania Słowa Bożego
pomocniczym archidiecezji katowickiej. Ogarniamy
modlitwą nowego biskupa, jak i wybór trzech pochylimy się nad Ewangelią z pierwszej niedzieli
kandydatów na moderatora, który będzie miał Wielkiego Postu. Razem z Jezusem wyjdziemy na
miejsce 23 maja bieżącego roku w Krościenku, pustynię, by usłyszeć Jego głos w sercu, uczyć się
w ramach VII Kongregacji Diakoni Ruchu zaufania i miłości.
Na końcu każdy może zapoznać się
Światło-Życie.
Warto też wspomnieć o zbliżających się z zaproszeniami na rekolekcje organizowane przez
Światowych Dniach Młodzieży w 201 6 roku CDM. Została również zamieszczona informacja
w Krakowie. Trwają już przygotowania o ciekawej inicjatywie podjętej przez Diakonię
ogólnopolskie oraz diecezjalne. Módlmy się, by Modlitwy diecezji Tarnowskiej, pod patronatem
Duch Święty wzbudzał gorliwość i zaangażowanie Centralnej Diakonii Modlitwy. Osobiście zachęcam
w młodych ludziach, by piękne dzieło do adopcji... a kogo? i jak? można przeczytać na
zapoczątkowane przez świętego Jana Pawła II ostatniej stronie.
Pragnę zaprosić czytelników do współpracy.
wydało owoce.
W bieżącym numerze możemy zapoznać się Jeżeli macie pomysły na interesujące artykuły,
z konferencją ks. Ryszarda Nowaka, wygłoszoną albo sami chcielibyście podzielić się swoim
podczas Jesiennej Oazy Centralnej Diakonii doświadczeniem, świadectwem, lub wiedzą
Modlitwy. Ukazuje on drogę spotkania człowieka związaną z tematyką modlitwy, zapraszamy do
z Bogiem, poprzez historię trzech szczytów - kontaktu. W imieniu redakcji obiecuję, że dołożymy
starań, aby wspomóc w miarę naszych możliwości
trawers trzech wierzchołków.
Nie mogło zabraknąć także przedruku rozwój duchowy naszych czytelników.
z Życia w Duchu - biuletynu wydawanego przez
W imieniu Centralnej Diakonii Modlitwy
Centrum Duchowości w Tychach. Tym razem
Łukasz Boruc
Aleksander Bańka zapoznaje czytelników z darem
poznania.
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Diakonie Modlitwy w Diecezjach

Diakonia Modlitwy
Diecezji WarKażdego
szawrokuskpodejmujemy
o-Prasmodlitwę
kiej
Diakonia Modlitwy działa w diecezji
Warszawsko-Praskiej nieprzerwanie od 1 992 roku.
Obecnie w naszej diakonii posługuje regularnie
kilka osób. Naszym moderatorem jest ks. Michał
Włoch, a odpowiedzialną Ania Metera.
Co miesiąc odbywają się spotkania diakonii
modlitwy, w czwarty czwartek miesiąca, które mają
miejsce w parafii św. Marii Magdaleny na Bródnie
w Warszawie. W ramach spotkań, co drugi miesiąc
prowadzona jest formacja permanentna
(w bieżącym roku oparta jest ona na tematyce
szkół modlitwy przewidzianych na 1 st. ONŻ), a co
drugi ma charakter modlitewny, na którą
zapraszamy wszystkich członków Ruchu
Światło - Życie i nie tylko.
Jednocześnie prowadzimy fanpege (tzw.
stronę) na Facebooku, na której publikujemy
ogłoszenia naszej diakonii, informacje
i wspomnienia o świętych doktorach kościoła, wraz
z notą biograficzną (co ma na celu przybliżenie
czytelnikom życia i działalności Doktorów Kościoła
Katolickiego), noty o uroczystościach, oraz cytaty
ks. Franciszka Blachnickiego, ks. Wojciecha
Danielskiego,
jak
również
świętych,
błogosławionych i papieży.
Dodatkowo głosimy konferencje na
wyjazdach, szczególnie związane z szeroko pojętą
tematyką modlitwy. Na zaproszenie animatorów
prowadzimy spotkania modlitewne we wspólnotach
młodzieżowych.

w intencji przygotowań, przebiegu, jak również
owoców rekolekcji wakacyjnych i czasu formacji
w ciągu roku na terenie diecezji .
Istnieje także możliwość zwrócenia się
z prośbą o modlitwę do naszej Diecezjalnej
Diakonii Modlitwy. Skrzynka z intencjami znajduje
się na dmwpraga@gmail.com.

Fot. Kościół katedralny pw. Świętego Michała Archanioła
i Floriana Męczenika, Warszawa - Praga

M od l i twa o beatyfi kacj ę s łu g i B ożeg o
ks . F ran ci s zka B l ach n i cki eg o

B oże , O j cze wszystki ch l u d zi , Ty w p e łn i cza sów p osła łe ś d o n a s S woj e g o S yn a , a b y rozp roszon e
d zi e ci B oże zg rom a d zi ć w j e d n o i m ocą D u ch a Ś wi ę te g o p ozwa l a sz n a m u cze stn i czyć w Twoi m życi u . Ty
w ka żd ym cza si e wzywa sz l u d y i n a rod y, a b y oczyszczon e we Krwi B a ra n ka p rze szły z wi e l ki e g o u ci sku
d o Twoj e j ch wa ły. Wi e l b i m y Ci ę w Twoi m Kości e l e , który j e st „ świ a tłe m ” n a rod ów. D zi ę ku j e m y Ci za l u d zi
Kości oła , których wsp ółcze śn i e p osta wi łe ś n a n a sze j d rod ze życi a .
P rze z wsta wi e n n i ctwo N i e p oka l a n e j , M a tki Kości oła p rosi m y o d a r cora z wi ę ksze j m i łości , z które j zrod zi ł
si ę Kości ół i d l a które j zosta ł p owoła n y.
D zi ę ku j e m y Ci za l i czn e ch a ryzm a ty Kości oła i za d a ry otrzym a n e n a d rod ze O a zy Żywe g o
Kości oła i Ru ch u Ś wi a tło – Życi e , których za łożyci e l e m j e st Twój ka p ła n F ra n ci sze k B l a ch n i cki , „ g orl i wy
a p ostoł n a wróce n i a i we wn ę trzn e j od n owy człowi e ka ” (J a n P a we ł I I ).
J e ste śm y p rze kon a n i , że ka p ła n te n u cze stn i czy j u ż w Twoj e j ch wa l e n i e b i e ski e j . J e że l i j e d n a k Ty,
O j cze , wyb ra łe ś g o, b y te ra z w szcze g ól n y sp osób ka p ła n te n sta ł si ę d l a n a s wzore m i p rzykła d e m , i b y
n a d a l p rzyczyn i a ł si ę d o wzrostu Twe g o Król e stwa n a zi e m i , to n a szym za d a n i e m b ę d zi e p rzyczyn i a ć si ę
d o te g o, b y ta wol a sta ła si ę p owsze ch n ą n i e tyl ko w n i e b i e , a l e i n a zi e m i . P rosi m y Ci ę o to z ca łą p okorą,
a czyn i m y to p rze z n a sze g o P a n a za wsta wi e n n i ctwe m N i e p oka l a n e j , M a tki Kości oła .
Am e n .
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TEMAT NUMERU

TRAWERS TRZECH WIERZCHOŁKÓW

Wędrówka Bożymi górami Synaj – Tabor – Golgota

W naszym życiu chodzi o przejście pewnej
drogi. Falowanie tej drogi ma znaczenie. Ważne
jest byśmy ciągle mieli świadomość, że nasza
wiara ma wzrastać. Ważniejsze od pójścia

w górę jest to, co jest wyrywającym się sercem,
co głęboko ludzkie, bo Boże w nas. Najbardziej

skoncentruję się na pierwszej górze, bo tam Bóg
spotyka się z człowiekiem, który ciągle ociera się
o niziny. W wędrówce trzeba też, doświadczyć
trudu schodzenia.
Na początek spojrzenie geograficzne na
góry.
Góra Synaj nie jest wybitnym szczytem. Od
bazy wyjściowej – przy klasztorze św. Katarzyny,
do szczytu jest około 700 m. Synaj jest właściwie
masywem. Możemy zaobserwować na nim kilka
wierzchołków. Góra Tabor jest o tyle ciekawa, że
wyrasta z równiny galilejskiej, ma około 588 m.
i dlatego jest wyraźna na tle nizin. Jeszcze
mniejsza jest Golgota, położona na Syjonie gdzie
leży także Jeruzalem.
Spróbujmy wyruszyć w drogęL

Mojżesza i Eliasza. Kiedy po objawieniu się Boga
znika Mojżesz i Eliasz pozostaje tylko Jezus, który
zawiera w sobie wypełnienie Prawa i Proroków.

Natomiast Golgotę, można nazwać górą
wyniesienia. Na tej górze nie ma już pośredników,

ponieważ Jezus jest jedynym prawodawcą
i wypełnieniem się proroctw. Uosabia całe orędzie,
które Bóg wypowiedział do człowieka. Jest

Górę Synaj mogę nazwać górą nadziei.

Izraelici oczekiwali Mesjasza przez wiele tysięcy
lat, potrzebowali odmiany sytuacji swojego narodu.
Mają świadomość, że są narodem wybranym,
dziećmi wiary Abrahama, ale ciągle żyją
w ciemności. Wierzą, że otrzymali obietnicę, ale
nie słyszą Boga. Góra Synaj wyznacza początek
nowej jakości, daje uporządkowanie i punkt
odniesienia.
Synaj jest górą Mojżesza i Eliasza
ponieważ obaj spotkali Boga i doświadczyli jego
obecności. Róże są drogi na górę, ale wspólny cel
- dotrzeć do wierzchołka. Te dwie drogi: prawo
i prorocy pokazują rożne aspekty szukania Boga.
Zarówno Mojżesz jak i Eliasz są pośrednikami
w drodze, przewodnikami. Prawo i prorocy to
aspekty, które uzupełniają się.

Górę Tabor można nazwać górą
namiastki. Uczniowie doświadczyli przedsionka

nieba, ale to nie jest pełnia, ponieważ trzeba zejść
na dół. W człowieku pozostaje uczucie
niespełnienia. Na górze Tabor możemy dotknąć
tajemnicy Boga, ale z jego inicjatywy. Z drugiej
strony pozostanie on dla nas tajemnicą i dlatego
niespełnienie oraz nienasycenie będzie trwało
w nas nieustannie do momentu, kiedy ujrzymy go
twarzą w twarz. Na tej górze również spotykamy

Fot. Klasztor św. Katarzyny na tle góry Synaj

Słowem, które jest mądrością uosobioną. Prawo
i prorocy są tylko przygotowaniem do tego, co jest
kluczem. Jezus jest jedynym pośrednikiem Boga.
Naucza z mocą, bo jest Bogiem.
Idziemy więc do stóp Bożej Góry Horeb.
Góra Synaj i Horeb oznaczają jedną górę.
W Starym Testamencie nazwy te są
wykorzystywane zamiennie. Na Synaju możemy
wyróżnić kilka obozów, czyli momentów
znaczących dla historii Izraela.

Na początku ZBLIŻAMY SIĘ DO BAZY.

Gdy Mojżesz po zabiciu Egipcjanina udał się do
kraju Madianitów pasł stado swojego teścia.
Zawędrował wtedy do Bożej Góry Horeb, gdzie
zobaczył płonący krzew. Wrażliwość jego serca
i umysłu spowodowała, że wszedł w interakcję
z tym zjawiskiem. Usłyszał głos „Mojżeszu,
Mojżeszu”, Bóg wołał go po imieniu. Kiedy
myślimy o górach, wtedy dostrzegamy człowieka,
który musi podjąć decyzję. Nikt nie musi iść w góry.
W tym wyraża się wolna wola człowieka, chcemy
iść, bo przecież możemy też żyć w dolinie.
Natomiast imię wiąże się z powołaniem,
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z powołaniem, pewnym zamysłem Boga wobec
nas. Starożytność z imieniem wiązała konkretne
zadanie określające osobę, bądź okoliczności
z życia człowieka np. Mojżesz wyjęty z wody.
Bóg wzywa Mojżesza po imieniu, na co
wezwany odpowiada: „Oto jestem”. Mojżesz
usłyszał wołanie w swoim sercu. Bóg poleca mu
by zdjął sandały ponieważ stając wobec
Najwyższego jesteśmy na ziemi świętej
i nieważne w którym miejscu jesteśmy fizycznie.
Wchodzimy na teren Boży. Spotkanie dokonuje
się na terenie Boga, na jego warunkach. Kiedy
Bóg przedstawia się, jako Bóg Abrahama, Izaaka,
Jakuba, Możesz zasłania twarz. Był to naturalny
odruch ponieważ, spojrzeć Bogu w twarz
w znaczeniu biblijnym to umrzeć. Kiedy stajemy
wobec Boga potrzebny jest szacunek. Ale polskie
słowo nie wyraża głębi, natomiast angielskie
respect oznacza nie tylko szacunek ale także
oddanie, uznanie, słuszny dystans. To jest po
prostu Bojaźń Boża. Bóg posyła Mojżesza do
Faraona i zapowiada, że Naród Izraelski odda
cześć Bogu na tej górze. Punktem odniesienia dla
Mojżesza i Izraela będzie Synaj, stabilna
nieporuszona góra, która jest świadkiem dialogu
z Bogiem.
Bóg objawia Mojżeszowi swoje imię Jahwe
– „Jestem który Jestem” (jestem obecny, gotów
do interwencji na twoją korzyść). To imię Boga
jest szalenie ważne. Od samego początku, gdy

Bóg wchodzi w dialog z Mojżeszem to objawia
imię, które ma zaprosić do zaufania, a nie
tylko prawnej relacji. Bóg mówi: jestem gotowy
do interwencji na twoja korzyść. „To jest imię moje
na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze
pokolenia” (Wj 3,1 5).

DOCHODZIMY DO PIERWSZEGO
OBOZU. Po wyjściu z Egiptu Izraelici wędrując

przez pustynię dochodzą do Synaju. Tam
dokonuje się Liturgia Spotkania. Mojżesz wszedł
na górę (Wj 1 9, 3 - 6 ) a Bóg zapewnia, że jeśli
będą słuchać jego głosu, będą „królestwem
Kapłanów i ludem świętym”. Bóg chce wskazać
kierunek i zapewnia, że naród izraelski należy do
niego. Nie popadną w niewolę, jeżeli będą
trzymać się wizji życia, którą daje Bóg. Wyjście

z niewoli jest wyjściem przez prawo, przez
posłuszeństwo Bogu. Mojżesz ustawił lud blisko

góry. Bóg odpowiadał Mojżeszowi grzmotami.
Pan zstąpił na górę Synaj, a Mojżesz wstąpił.
Dialog Boga i człowieka, nurt zstępujący
i wstępujący, soteryczny zbawczy i odpowiedzi

człowieka – wstępujący latreutyczny. Bóg zniża
się, przychodzi w formule dostępnej dla
człowieka, gdzie może Go spotkać i zrozumieć.

Fot. Widok na górę Tabor

Natomiast człowiek, który wstępuje wznosi się na
wyżyny. Mojżesz staje wobec ludu, ale i wobec
Boga, jako pośrednik. Prawo staje się
pośrednikiem między człowiekiem, a Bogiem.

KOLEJNY, DRUGI OBÓZ TO
SPOTKANIE (Wj 20-33) Dekalog i zalecenia. Po
skończonej rozmowie Bóg daje Mojżeszowi
tablice kamienne pisane Palcem Bożym, tablice
prawa pisane duchem. Palec Boży jest jednym
z imion Ducha Świętego. Dlatego też nie litera,
ale duch tego prawa będzie istotny od samego
początku.

KOLEJNY TRZECI OBÓZ TO DRAMAT
IZRAELA. Kryzys, załamanie, a góra staje się

świadectwem zgorszenia. Izraelici żądają od
Aarona, by uczynił Boga, który by szedł przed
nimi (Wj 32,1 ). Lepią cielca ze złota. Jeszcze nie
weszli w przymierze z Bogiem, ale już wiedzą, że
chcą go na swój obraz i podobieństwo. Pokusa
Izraelitów pozostanie przez wszystkie wieki.
W dzisiejszym świecie my także stwarzamy
bóstwa, takiego boga, którego chcemy mieć „na
postronku”, którego możemy kontrolować.
Mojżesz po zejściu z góry zobaczywszy zaistniałą
sytuację potłukł tablice kamienne. Na tym etapie
Izrael nie był jeszcze gotowy do przyjęcia
przymierza, pozostał niewolnikiem w sercu. Tylko
wolny człowiek może wejść w relację. Kiedy Bóg
chce wytracić niewierny lud, Mojżesz znowu staje
się pośrednikiem, staje po stronie Boga i po
stronie ludu. Często myślimy, że przykazania

ograniczają, a rzadko, że nas bronią, abyśmy
nie zrobili sobie krzywdy.
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CZWARTY OBÓZ. Stanęliśmy pod górą,

która stała się świadectwem zgorszenia, buntu,
mniej lub bardziej uświadomionego. Mojżesz po
zejściu w dół i zrobieniu porządku w narodzie,
wraca na górę, nie poddaje się. Stając wobec
Boga usłyszał ważne orędzie, że ten który
przekroczył prawo, który sam zawinił, umrze.
Natomiast Mojżesz słyszy także inne ważne
słowo „Znam cię po imieniu i jestem ci łaskaw”
(Wj 33,1 2). Mojżesz pragnie, by Bóg przekonał
go o słowie obietnicy.
Człowiek ma prawo żądać potwierdzeń.
Znamy to na przykładzie Gedeona. Dialog
Mojżesza z Bogiem wskazuje, że w naturze
człowieka jest chęć sprawdzenia. Człowiek
potrzebuje zewnętrznych znaków, skoro nasza
zewnętrzna cielesność oddziela możliwość
spojrzenia Bogu twarzą w twarz. Potrzebujemy

DOCHODZIMY NA SZCZYT. Mojżesz

widzi chwałę Boga w takiej formie, jaka jest mu
dostępna. Bóg poleca mu wyciosanie dwóch
tablic z kamienia. Pierwsze tablice były od
Boga, a drugie wyciosał człowiek. Spotykamy
się z opiniami na temat Liturgii, że jest sztywna,
przez cały czas uczestniczymy w tych samych
obrzędach. Natomiast to sprawia, że jest
gwarancją. Służymy pewnej rzeczywistości, która
ma też ludzką warstwę. Forma i kształt Liturgii jest
ustawiona przez prawo, a człowiekowi potrzebny
jest dla tożsamości element skodyfikowania tego,
co podpada pod zmysły. Tablica została

wykonana rękami ludzkimi, ale prawo jest
Boże. Prawo Boże podane na ludzki sposób,

dostępne dla naszej świadomości.
Bóg zawiera przymierze z ludem przez
Mojżesza. Mojżesz wracając z góry jest
człowiekiem odmienionym. Skóra jego twarzy
promieniała na skutek rozmowy z Panem. Musiał
wiec zasłaniać twarz, a zdejmował zasłonę tylko
w Namiocie Spotkania. My nie jesteśmy w stanie
zobaczyć wszystkiego, musimy zaufać. Na

płaszczyźnie wiary prawo Boże jest pisane
duchem dla zaufania. Nie chodzi o literalne

Fot. Widok na Golgotę

znaku, że słowa obietnicy mają swoje
pokrycie. Bóg zapewnia, że jego łaskawość
objawi się, pójdzie z Izraelem, będzie go
prowadził. Mojżesz natomiast wyraża pragnienie,
by ujrzeć chwałę Bożą. To jeden
z najważniejszych momentów, sprawdzian
Mojżesza jest radykalny. Przy krzewie ognistym
zasłonił twarz, a teraz chce ujrzeć Bożą chwałę.
Bóg zgadza się na prośbę Mojżesza, ale na
swoich warunkach „ujrzysz Mnie z tyłu, lecz
oblicza mego nie ukażę Tobie” (Wj 33,23).

Bóg objawia się w sposób dostępny
człowiekowi, ale na swoich warunkach.

Człowiek sprawdza po ludzku, chce by Bóg
potwierdził swoją obecność. To bardzo intymny
dialog człowieka z Bogiem, dogłębny
i dramatyczny. Walka o szczyt, o najgłębsze
doświadczenie Boga w życiu Mojżesza.

wypełnianie prawa, ale o zaufanie, że prawo
strzeże nas w perspektywie życia.
Góra Horeb stała się spotkaniem z drugim
mężem Bożym – Eliaszem. Kiedy upokorzył
proroków Baala, Jezebel czyhała na jego życie
musiał uciekać ze swojego kraju (1 Krl1 9,8 – 1 5).
Siedząc pod drzewem prosił Pana o śmierć. Bóg
nie opuścił go, Anioł przyniósł mu pokarm i wodę.
Potem szedł przez czterdzieści dni i nocy do
Bożej Góry Horeb. Tam również Bóg zwraca się
do niego po imieniu: „Co ty tu robisz Eliaszu?”
Bóg wezwał go, by stanął wobec niego i objawił
się w szmerze łagodnego powiewu.
Mojżesz i Eliasz doświadczyli spotkania
z Bogiem na tej samej górze. Ale Eliasz usłyszał
słowa: „Idź swoją drogą”, ponieważ droga Prawa

i Proroków nie jest tożsama. Jest
komplementarna, ale nie tożsama. Droga na tę
samą górę. Nie jest gwarancją zbawienia samo
wypełnianie litery prawa, ani samo powoływanie
się na natchnienia prorocze. Duch Boży działa
w obrębie ludzkich możliwości, bo prawo Boże
mieści się w takim zakresie, byśmy mogli je
przyjąć. Duch i Prawo to dwa płuca, którymi
człowiek oddycha.
Góra Synaj to góra objawienia się Boga,
objawienia Imienia, góra prawa i przymierza.

Przechodzimy na górę Tabor. Gdy Jezus

ukazał się w chwale uczniom, na Górze Tabor ich
zachowanie było nieracjonalne. Widzą Jezusa,
Mojżesza i Eliasza. Ale na górze pozostaje tylko
Jezus, który jest prawodawcą i ucieleśnieniem
proroctw.
Już Jan Chrzciciel wskazał na Jezusa.
Zamknął się etap Prorocki (gdyż prorocy
wskazywali drogę), a pozostał Jezus, Jedyny
Pośrednik. Moment schodzenia z Góry jest
również znaczący. Jezus zaczyna mówić o męce
o cierpieniu, krzyżu i Zmartwychwstaniu.
Uczniowie nie rozumieli jednak Jezusa. Dopiero
jak zmartwychwstał, rozpoznali uwielbionego
Jezusa. Schodząc z góry muszą wejść
w codzienność, a Jezus zapowiada im inną górę,
na której sam stoczy największy bój. Ten, który jest
prawdziwym obliczem Boga dostępnym dla
człowieka, kiedy przyjdzie moment krzyża, będzie
wołał w największym ogołoceniu „Boże mój Boże
czemuś mnie opuścił”. Będzie dramatycznie łaknął
Boga, ale wypełni wszystko, co najważniejsze.
Golgota to góra wyniesienia. Jezus
powiedział, że jak zostanie wywyższony pociągnie
wszystkich do siebie. Wydarzenie w Jezusie
dotyczy już nie tylko narodu wybranego, ale jest
nowym przymierzem. Góra Synaj stała się górą

przymierza, ale Mojżesz i Eliasz nie ujrzeli
oblicza Boga. Natomiast na Golgocie ceną za
ujrzenie Boga była śmierć Syna. W Jezusie
można było zobaczyć Boga. Ziarno pszeniczne
wydaje owoc, dlatego że umiera.
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Jezus jest prawdziwym obliczem Boga.
Patrząc na Hostię, widzimy podpadający pod
zmysły kawałek chleba. Ale oczami duszy i serca
możemy dostrzec całą treść, która kryje się za
nim. Za jakiś czas już nie będziemy patrzeć na
Hostię, ale ujrzymy Jezusa twarzą w twarz.
Gdybyśmy mieli tą świadomość, nasze życie
byłoby prześwietlone jego łaską. Bardziej byśmy
promieniowali naszym życiem tak jak Mojżesz
promieniował obecnością Boga. Z adoracji,
z kontemplacji Boga powinno rodzić się
świadectwo Jego chwały w codziennym życiu.
Z kontemplacji dostępnego znaku
wybiegamy ku temu, co w górze.
Jezus przychodząc na ziemię niczego nie
znosi, ale wypełnia, nadaje właściwy sens
wydarzeniom na Synaju. Uczy nas pasji
miłowania.

Z tych trzech gór najwyższa jest czwarta,

najwyższa bo jest jeszcze przed nami – górne
Jeruzalem. Św. Paweł pisze, abyśmy nie brali
wzoru z tego świata, ale przemieniali się przez
odnawianie umysłu i dążyli ku temu co w górze
(Rz1 2,2). Nasze dążenia mają wznosić się do
Boga. Mamy obietnicę, że będziemy trwali
w radości i uwielbieniu przed obliczem Bożego
Baranka.
Zatem w górę sercaL
Konferencja wygłoszona przez ks. Ryszarda Nowaka,
podczas Jesiennej Oazy Modlitwy CDM 1 7-1 9.1 0.201 4 r.
w Warszawie.

Spisała: Magdalena Murawska

D a r u m i e j ę t n o ś c i p o z n a wa n i a
- wi ed za, która poch od zi od D u ch a
ŻYCIE W DUCHU

Uważny czytelnik Pisma Świętego natrafi
z pewnością niejednokrotnie, w czasie lektury
biblijnych ksiąg, na liczne, opisane w nich
przykłady tak zwanego daru wiedzy
charyzmatycznej, czy też, jak pisze św. Paweł,
daru umiejętności poznawania według Ducha
(1 Kor 1 2, 8). Podkreśla się często, że ów dar
pojawia się wielokrotnie na kartach nie tylko
Nowego, ale też Starego Testamentu: udzielony
został prorokowi Natanowi, w postaci poznania
prawdy o grzechu króla Dawida z Batszebą (2 Sm
1 2, 1 –25), dany był prorokowi Elizeuszowi, który
dla uratowania ludu Bożego, otrzymał wizję
nieprzyjacielskiego obozu (2 Krl 7, 1 –20), posiadł
go również Ananiasz, oglądając niejako w swym
duchu nawrócenie Szawła (Dz 9, 1 0–1 9; S. Falvo,
Przebudzenie charyzmatyczne, tłum. T. Stańczyk,

Łódź 1 995, s. 1 96). Prawdopodobnie właśnie tym
darem posługiwał się również sam Jezus, kiedy
mówił uzdrowionemu nad sadzawką Betesda
o jego grzechach (J 5, 1 4), odkrył przed
Samarytanką szczegóły jej dawnego życia
(J 4, 1 5–1 9), czy też powiedział Natanaelowi o tym,
że ujrzał go pod drzewem figowym (J 1 , 47–50;
Por. S. Falvo, dz. cyt., s. 1 96–1 97). Przykłady
obecności daru umiejętności poznawania można
znaleźć również w biografiach wielu mistyków
i świętych Kościoła – chociażby u św. Ojca Pio, czy
też Jana Marii Vianneya – św. proboszcza z Ars.
Co to za umiejętność? Wiedza
charyzmatyczna to nie ogromny bagaż informacji,
który gromadzi się podczas studiowania, ani też
znajomość prawd na temat Boga, którą dostarczyć
może teologia lub filozofia. W tym wypadku
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chodzi bowiem, jak pisze Steve Clark, o dar
funkcjonujący jako natchnione zrozumienie:
„Istnieje różnica pomiędzy naturalnym
zrozumieniem, zdobywanym przez a pomiędzy
zrozumieniem natchnionym. To drugie karmi
ducha w sposób, w jaki zrozumienie naturalne nie
jest w stanie tego czynić, ponieważ objawia ono
obecność Ducha w danej osobie. Dokonuje
głębokiej przemiany w ludziach oraz wzrostu ich
życia duchowego” (S. Clark, Ochrzczeni w Duchu
i dary duchowe, tłum. S i J. Demscy, Kraków
1 994, s. 1 01 ). Jest więc rodzajem wiedzy
objawionej, mającej na celu nadprzyrodzoną
pomoc drugiemu człowiekowi. „Pod pojęciem daru
wiedzy – pisze Serafino Falvo – rozumiana jest
umiejętność poznawania intelektualnego
i wewnętrznego, nie zawsze dająca wyrazić się
słowami. Ta umiejętność dana jest nam nie
poprzez normalny proces uczenia się,
rozumowania, wnioskowania czy percepcji, ale
bezpośrednio, przez objawienie, toteż dar wiedzy
można zdefiniować jako właśnie objawienie
nadprzyrodzone, związane z sytuacją, faktem,
wydarzeniami minionymi, teraźniejszymi czy
przyszłymi. Poznanie, które nie da się wyjaśnić
środkami naturalnymi. Jest to odprysk, fragment
wszechwiedzy Bożej, który wchłonięty może być
przez naszą inteligencję w związku
z koniecznością zajęcia stanowiska wobec
jakiegoś faktu lub sytuacji” (S. Falvo, dz.
cyt., s. 1 95).
Jak się to przejawia? Dar umiejętności
poznawania może przyjąć postać konkretnej,
wewnętrznej wizji, która dotyczy jakiejś sytuacji
lub osoby; może również przejawiać się w postaci
wewnętrznego odczucia, czy też doświadczenia,
które, choć pozbawione jest jakichkolwiek
elementów
zwizualizowanych
bądź
wyobrażeniowych, jakimś nadprzyrodzonym
sposobem kryje w sobie konkretne informacje.
Osoba posługująca tym darem wie na przykład,
że w takim, a nie innym miejscu znajduje się
aktualnie konkretny, nieznany jej zazwyczaj
człowiek, który przeżywa określone trudności
wynikające z historii jego życia. Osoba ta potrafi
precyzyjnie wymienić owe trudności, mimo że
nigdy wcześniej nie zetknęła się z tym
człowiekiem. Jej wiedza nie jest bowiem
pochodzenia naturalnego, lecz jest rodzajem
duchowego wglądu, udzielonego jej przez
Ducha Świętego. Pewną odmianą w ten
sposób rozumianego daru umiejętności

poznawania jest tak zwane słowo poznania.
Ujawnia się ono zwłaszcza przy okazji dużych
spotkań modlitewnych, połączonych z modlitwą
o uzdrowienie, w czasie których u jednej z osób
animujących takie spotkanie rodzi się konkretne
poznanie tego, co w tym dokładnie czasie pragnie
dokonać lub właśnie dokonuje Bóg: że na
przykład, wśród modlących się jest kobieta
w wieku czterdziestu lat, matka dwójki dzieci,
która choruje na nowotwór trzustki, i którą w tej
właśnie chwili Jezus chce uzdrowić.
Jednocześnie, osoba otrzymująca takie poznanie,
odczuwa wewnętrzne przynaglenie, aby ubrać je
w słowa i wypowiedzieć otwarcie wobec całej
wspólnoty.
Po co taki dar? Aby wzmocnić wiarę.
Niejednokrotnie dzieje się tak, że Bóg
przychodząc z doświadczeniem uzdrowienia bądź
wyleczenia do konkretnej osoby i odpowiadając
w ten sposób na jej modlitewne prośby, napotyka
w niej jednocześnie na rozległe obszary niewiary.
To paradoks, który jest udziałem wielu
chrześcijan. Z jednej strony proszą Boga o łaskę
uzdrowienia, z drugiej jednak nie do końca wierzą
w to, że może się ono w sposób cudowny
dokonać. Ich wiara rozpala się jednak w chwili,
gdy zostaje pobudzona skierowanym do nich
słowem poznania. W ten sposób, upadający mur
niewiary nie blokuje już dłużej Bogu przystępu do
ludzkiego serca. Może on wówczas działać w nim
bez przeszkód i sprawiać te owoce, które
zamierzył. Takie też jest zadanie daru
umiejętności poznawania i wywodzącego się zeń
daru słowa poznania: budzić w ludzkim sercu
wiarę w to, że dla obecnego w swym Kościele
Boga nie ma nic niemożliwego.
Aleksander R. Bańka

Artykuł pochodzi z biuletyny "Życie w Duchu" nr 6, 20 października
201 4 r. Wydawanego przez Centrum Duchowości Ruchu Światło Życie Archidiecezji Katowickiej

Drogą Sprawiedliwego

P s a l m y t o m o d l i t wa d u s z y

Psalmy są modlitwą duszy, rozważaną
przez pokolenia od tysięcy lat. Ich treść
kształtowała duchowość starotestamentową
i chrześcijańską, tworzyła podstawę liturgii,
stanowiła tło refleksji teologicznej i odmierzała
rytm codzienności. Chrześcijanie przejęli całą
tradycję judaistyczną i uczynili modlitwę psalmami
swoją własną modlitwą. Odczuli obecność Boga
właśnie w modlitwie Psalmami. W Psalmach
dostrzegali wypełnienie proroctw mesjańskich
i kształtowali swoje życie, aby przeszłość
i przyszłość ogniskowała się w Bożej
teraźniejszości.
Żadna z ksiąg biblijnych Starego
Testamentu nie jest tak skoncentrowana wokół
Boga jak Księga Psalmów. Wszystkie psalmy
niezależnie od gatunku i czasu powstania mówią
o Bogu, wielbią Go, proszą, składają Mu
dziękczynienia i przekazują ludziom Jego
pouczenia. Bóg jest centrum wszystkich psalmów.
W nich zawarli Psalmiści najwięcej o Nim
przemyśleń oraz mówili o swoim do Boga
stosunku. Naukę tę wyrazili za pomocą różnych
obrazów. Utwór liryczny posługując się metaforą,
symbolem, może przekazać więcej treści, niż
bezpośrednie stwierdzenie faktu, a nawet ujęcie
abstrakcyjne. Celem liryki jest właśnie dialog
z Sacrum a nie monolog, będący wyładowaniem
wewnętrznego napięcia poety. Bóg, partner tej
rozmowy, zdaje się czasami milczeć, a cała
inicjatywa pozostaje po stronie człowieka. Tak się
człowiekowi wydaje. Bóg odpowiada lecz człowiek
nie zawsze jest gotowy usłyszeć Jego odpowiedź.
Liryka religijna chce być pomostem do nawiązania
kontaktu z Bogiem. Jest więc dialogiem, nie tylko
dlatego, że kieruje się do Boga, który z uwagą
słucha modlitwy swego stworzenia, lecz dlatego,
że w poezji biblijnej głównym inicjatorem jest
właśnie On sam. Bóg zawsze pierwszy wychodzi
z propozycją do człowieka.
Księga Psalmów została skomponowana
z różnych powstałych wcześniej mniejszych
zbiorów o różnej tematyce, pochodzeniu
i przeznaczeniu liturgicznym. Hebrajski zbiór
psalmów wykazuje jednoznaczny podział na pięć
ksiąg oddzielonych końcowymi doksologiami,
zawierającymi błogosławieństwa pod adresem
Jahwe. Prezentacja zbioru w pięciu księgach miała
najprawdopodobniej charakter tradycyjny,
analogiczny do Pięcioksięgu Mojżesza. Nie jest on
bynajmniej pierwotny, lecz stanowi jedynie próbę
przegrupowania psalmów, która uległa utrwaleniu.
W rzeczywistości istniał już w czasach dawnych
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szereg mniejszych zbiorów, pojedynczych pieśni,
modlitw, które łączono później w większe kolekcje
i nadawano im jedność przy zachowaniu pewnej
kolejności. Śladem różnego spojrzenia na
poszczególne psalmy jest rozbieżność
w numeracji, a nawet w porządku niektórych
psalmów. Tłumaczenie greckie Septuaginty
zakłada wprawdzie tę samą kolejność
poszczególnych psalmów, ale rozdziela i łączy
pewne pieśni odmiennie od tradycji
reprezentowanej przez Biblię Hebrajską. Z tego
względu powstała podwójna numeracja psalmów.
Śladem takiej działalności jest Psalm 9 rozdzielony
jest na dwa psalmy, a od Psalmu 11 utworzona jest
wspomniana podwójna numeracja. Polski termin
psalm wywodzi się od łacińskiego psalmus, który
jest formą greckiego słowa πσαλµοσ. Słowo
oznaczało pieśń śpiewaną przy akompaniamencie
instrumentu szarpanego zwanego πσαλτεριον.
W kolekcjach wspomnianych wcześniej
wyróżniają się między innymi tzw. Psałterz
jahwistyczny i elohistyczny, nazywane tak
z powodu przeważającego użycia imienia Bożego
w postaci Jahwe lub ’Elōhîm.
Wzywanie Boga w różnych Psalmach pod
imionami ’Elōhîm i Jahwe obrazuje wiarę Psalmisty
w to, że Bóg nie jest tylko odległą istotą, lecz kimś
bliskim, opiekuńczym i zbawiającym.
Psalmiście znany jest Jahwe „Bóg żywy”,
działający, co potwierdza historia Narodu
Wybranego, a także przekazy wiary ojców. Bóg
jest władcą świata – Izrael zawdzięcza Mu wyjście
z Egiptu i cały historyczny byt. Jahwe jest królem
Izraela, jego opiekunem, rydwajem i jeźdźcem.
Bóg Jahwe nigdy nie był wzywany na próżno,
nigdy nie zawiedli się ci, którzy wołali do Niego
i zostali zbawieni.
Dzięki przebiegającemu pomiędzy Autorem
– Bogiem a autorami – hagiografami prądowi
natchnienia biblijnego powstała poezja, która sama
w sobie jest już owym dwugłosem: z jednej strony
transcendentnego Boga, z drugiej, ludzkiej
wrażliwości z tym Mysterium tremendum et
fascinosum. Liryka biblijna stoi wprost u źródła,
a nawet jest owym źródłem. Zmaganie i trudności
ludzkiego autora polegają wyłącznie na tym, by
jakoś przekazać to, co właściwie jest
nieprzekazywalne, by przełożyć Moc, Mądrość,
Miłość, których poznanie spływa na niego
charyzmatycznym strumieniem, na język dostępny
i zrozumiały dla niego samego i innych ludzi jak się
okazuje z wszystkich narodów, ludów i języków.
Piotr Milówka
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Nad Słowem Bożym ...

D ać s i ę wyprowad zi ć B OŻE M U D U C H OWI . . .

Mk 1 ,1 2-1 5

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię.
Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony
przez szatana. Żył tam wśród zwierząt,
aniołowie zaś Mu usługiwali.
Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do
Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas
się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Wielki Post, a właściwie sam jego
początek, to czas kiedy maksymalnie zbieramy
siły by stać się lepszymi, pod każdym względem:
pragniemy poprawić naszą relację do Pana Boga,
do innych ludzi, i oczywiście, chcemy walecznie
rozprawić się z wszystkimi swoimi wadami.
Podejmujemy postanowienia, bierzemy do ręki
Pismo Święte, staramy się pomagać biednym.
Wydaje nam się, że tacy jesteśmy pełni mocy
i siły. No i spotyka nas pierwszy "klops": Wielki
Post trwa 40 dni, 6 długich tygodni, a jakby
przeliczyć to na godziny to wychodzi jakieś 960,
a minut 57 600. Gdybyśmy chociaż 1 0 % (taka
dziesięcina) poświęcili na bycie lepszym wobec
Pana Boga i drugiego człowieka to wyszłoby 2
godziny i 40 minut dziennie... SZOK!!! Strasznie
długo!!! Z upływem czasu życie weryfikuje
postanowienia... oby 1 0 % zostało spełnionych. Tu
wskazówką jest WIERNOŚĆ.
Dzisiejsza Ewangelia zaczyna się od słów:
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, myślę, że
w tym leży tajemnica. Nasz Wielki Post to
towarzyszenie Jezusowi na pustyni.
Dać się wyprowadzić BOŻEMU DUCHOWI.
Zastanawia mnie zawsze dlaczego na pustynię?
Dlaczego nie w jakieś przyjemne miejsce?
Przecież na pustyni trzeba o wszystko walczyć,
jest pusto, sucho, trudne warunki... Mamy wyjść
z naszego poukładanego życia na zupełnie nową
przestrzeń, której po ludzku wolelibyśmy unikać.
Ta posucha jest nam potrzebna żeby coś do nas
dotarło, bo jak mówi moja ulubiona Siostra
zakonna, Pan chce nas uczyć Swojego języka
i Swojego świata.
Niesamowity jesteś Boże w Twojej Boskiej
logice, nie chcesz nas uczyć w naszym
poukładanym świecie, bo do INNEGO świata nas
zapraszasz.
Właściwie powinniśmy wiedzieć, że TYLKO

dzięki Bożemu Duchowi jesteśmy w stanie
wytrzymać na pustyni. To w Nim leży tajemnica
wierności. Sami z siebie niewiele możemy. Siła
chrześcijanina jest w Bogu, nie w nim samym.
Niby oczywiste... W Boskiej obstawie, a raczej
przez nią, stajemy po stronie Zwycięzcy.
Ileż fragmentów w Piśmie Świętym mówi
o pustyni. Zaczynając od Mojżesza i góry Horeb,
przez Izraelitów, których Pan Bóg chyba najdłużej
kształtował, by mogli wejść do Ziemii Obiecanej,
i wielu innych po drodze, docieramy wreszcie do
Jana Chrzciciela, a później do Pana Jezusa.
Pustynia, jak góra, zawsze jest miejscem
spotkania z Panem, kształtowania siebie na
drodze do Niego. Nie znaczy to jednak, że nie ma
na niej niebezpieczeństw, że jest naturalnym
środowiskiem życia, bo nie do tego powołał nas
Pan, nie pustynię dał nam przecież w czasie
stworzenia świata, ale ziemię urodzajną. Ta
pustynia zawsze ma do czegoś prowadzić. Do
spotkania z Panem, a przez to do wzrostu.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, tyle
razy słyszeliśmy te słowa. Co to znaczy się
nawrócić? Zmienić swoje myślenie na Boże.
W tym momencie rozwiązują nam się wszystkie
problemy. Przecież jeśli zmienię moje myślenie na
Boże, to skończy się problem niewysłuchanych
modlitw, moje pragnienia będą takie jak Jego, więc
każda modlitwa będzie wysłuchana. Czy więc
chodzi o to żeby Pan Bóg spełniał moje, nawet
najpobożniejsze prośby, czy raczej o zmianę
myślenia, co oczywiście nie jest łatwe, i co
najważniejsze, jest procesem rozłożonym
w czasie. Tego się nie da z dnia na dzień
osiągnąć. Izraelici "dojrzewali" przez 40 lat.
Niech więc wnioskiem na tegoroczny Wielki
Post będzie całkowite zaufanie Najwyższemu,
który sam najlepiej wie, czego i kiedy
potrzebujemy, by zacząć mówić Jego językiem
i funkcjonować w Jego świecie.
Najdroższy Panie, bądź uwielbiony
w Twojej mądrości, która lepiej wie czego
potrzebuję, która wie jak mnie prowadzić, i która
zna mnie najlepiej. Ty prowadź mnie według
Twojej, Świętej woli. Niech każdy dzień czyni mnie
bardziej podobnym do Ciebie. Amen
Ps. Niech to będzie prawdziwe życie, nie tylko
słowa.
Joanna Boncol

Z Życia Kościoła...
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Wybran e s poś ród wi el u wyd arzeń . . .
Trzy sprawy zwróciły moją uwagę. Marsz dla
życia w Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych.
Tysiące ludzi wychodzą na ulice, by domagać się
zaostrzenia prawa dopuszczającego aborcję. Jest
to konkretny znak, jak bardzo w dzisiejszym
świecie zagrożone jest ludzkie życie. Te
wydarzenia pokazują, że są rzesze ludzi gotowych
do obrony ludzkiego życia Z hasłami, „każde życie
jest ważne”, „liczy się każde życie” rzesze ludzi

Fot. Z jednego spośród wielu protestów pro-Life
organizowanych w USA.

jesteśmy”. W ten sposób mamy przyzywać
chrześcijańskie powołanie.

Fot. Mary Wagner - obrączyni życia nienarodzonego, obecnie
odbywająca karę więzienia w Kanadzie za swoją działalność.

Podróż Apostolska Ojca Świętego na
Filipiny. Wielka fiesta Kościoła filipińskiego. Ta
podróż pokazuje ważną prawdę. Jeżeli wierzymy,

stanęło w obronie poczętego życia i poszanowania
prawa do życia od narodzin aż do naturalnej
śmierci. Te wydarzenia mają nam uświadamiać, że
jako chrześcijanie nie możemy milczeć, że każdy
z nas ma prawo i obowiązek do obrony ludzkiego
życia i dawania świadectwa Prawdzie. Takie
świadectwo Prawdy daje Mery Wagner, która
ponownie została osadzona w więzieniu. Wszyscy
jesteśmy z Mery!
Innym ważnym wydarzeniem w życiu
Kościoła było ogłoszenie listy 20 nowych
kardynałów z 1 8 krajów. Po raz pierwszy w historii
kardynałów mają: Mjanma (Birma), Wyspy
Zielonego Przylądka i Wyspy Tonga. Papież
Franciszek w ten sposób podkreślił powszechność
Kościoła. Na uwagę zasługuje to, że Ojciec Święty
Franciszek postawił na doświadczonych pasterzy,
duchownych z pierwszej linii frontu. Pasterzy,
którzy troszczą się o biednych, cierpiących, ludzi
zmuszonych do opuszczenia swojej ojczyzny.
Przez te nominacje papież przypomina Kościołowi
kierunek, który wytyczył na początku swojego
pontyfikatu. Ojciec Święty przypomniał, że
powołanie chrześcijanina w szczególny sposób
powołanie do życia kapłańskiego, to powołanie do
służby, do życia w pokorze. „Słudzy nieużyteczni

Fot. Papież Franciszek podczas podróży na Filipinach

że Jezus jest Synem Bożym, że w swojej męce
wziął na siebie nasze grzechy i cierpienia, to nasza
wiara nie osłabnie lecz jeszcze się wzmocni.
Papież ukazuje ludziom nie tylko słowem ale
przede wszystkim życiem, że Jezus jest Panem
i nigdy nie zawodzi. Jezus upodobnił do nas we
wszystkim oprócz grzechu. Towarzyszy nam
w radościach i w naszych cierpieniach.
Niech te refleksje pomogą nam bardziej
upodobnić się do naszego Mistrza.
ks. Marek Modzelewski
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Działo się!

Ś wi a d e c t wo z K O D A D M

Przyjechałam na te rekolekcje, żeby
zatrzymać się na chwilę w pędzie dnia
codziennego, zastanowić się po co żyję i dokąd to
moje życie zmierza. Jak wygląda moja modlitwa
osobista - Namiot Spotkania, jak wygląda moja
relacja z Panem Jezusem i czy tak naprawdę jest
On na Pierwszym miejscu w moim życiu? Już
dzisiaj mogę powiedzieć, że Bóg wezwał mnie na
te rekolekcje aby uporządkować życie z Nim
i w Nim, a przez to dopełniać mój rozwój duchowy.
Na samym początku tych rekolekcji
przemówił do mnie: Ja Jestem twój Bóg i nie ma
innego. To zaproszenie Pana Jezusa, do wejścia
w relację z Nim, starałam się sobie bardziej
uświadamiać przez cały czas rekolekcji. Pomogły
mi w tym: Jutrznia z rozważanym Słowem Bożym
przez kapłana, Eucharystia, Namiot Spotkania,
konferencje o tematach pogłębiających życie
modlitwy chrześcijanina, wieczory uwielbienia.
Namiot Spotkania był takim szczególnym czasem
dla mnie, w którym doświadczałam Jego
obecności, miłości i przemawiania do mnie.
W czasie Namiotu Spotkania Pan Bóg uczył mnie
tej miłości, która wymaga ode mnie pracy nad
sobą, mówił jak bardzo mnie kocha, potrzebuje
i obdarza potrzebnymi łaskami do tego abym szła
i owoc przynosiła. Te rekolekcje to czas łaski, ale
także zmagania się ze swoimi słabościami bowiem
w słabości się moc doskonali. Mieliśmy także
spotkania w grupach i spotkania dynamiki
grupowej.

Na spotkaniach w grupach dzieląc się
osobistymi przeżyciami Pan Bóg otwierał nas na
siebie i pomagał przy pomocy wspólnoty coraz
bardziej dojrzewać duchowo i pomagać sobie
wzajemnie przybliżać się do Pana Jezusa, a tym
samym wchodzić na drogę, która nazywa się
„nawróceniem”. Na spotkaniach dynamiki grupowej
uczyłam się odkrywania siebie, swoich emocji,
relacji z drugim człowiekiem, co mi uświadomiło,
ze trzeba ciągle nad sobą pracować. W ciągu dnia
były także prowadzone konferencje o tematyce:
modlitwa osobista, dziękczynna, błagalna,
wstawiennicza. Wprowadzano nas w tematy
przebaczenia, uzdrowienia, walki duchowej,
kierownictwa duchowego. Te konferencje
uświadomiły mi, że na tej drodze do Pana Boga
potrzebuję wspólnoty, która pomoże rozwijać się
duchowo, przybliżać samej do Pana Jezusa
i pociągać innych.
Po każdym dniu, w którym nie brakowało
zajęć, spotykaliśmy się w kaplicy przy Panu
Jezusie na modlitwie uwielbienia, dziękczynienia,
prośby. Przez te modlitwy Pan Jezus objawiał swą
moc osobiście i we wspólnocie. Dane mi było
przeżyć te rekolekcje w pięknej wspólnocie
otwartej na Pana Boga i na drugiego człowieka.
Był to błogosławiony czas, za który Panu Bogu
z całego serca dziękuję.
Maria

W intencji...

P a m i ę t a j m y w m o d l i t wi e
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1 6 października w Watykanie komisja teologów jednomyślnie uznała heroiczność cnót Sługi
Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.
(...)
Wraz z Niepokalaną śpiewajmy Magnificat, dziękując Bogu za pomyślny przebieg dyskusji Konsulty
Teologów w Rzymie w dniu 1 6.1 0.201 4 r. Równocześnie trwajmy z jeszcze większą gorliwością i zapałem
w modlitwie o dalszy pomyślny przebieg prac w Kongregacji, o cud za wstawiennictwem Ojca Franciszka
oraz o rychłą beatyfikację Założyciela naszego Ruchu Światło-Życie, Sługi Bożego Ks. Franciszka
Blachnickiego!
Sługo Boży Księże Franciszku Blachnicki, wstawiaj się za nami!

Ks. Adam Wodarczyk,
Postulator procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego ks. F. Blachnickiego
Ks. Stanisław Adamiak
Wicepostulator procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego ks. F. Blachnickiego

M od l i twa przez ws tawi en n i ctwo S łu g i B ożeg o ks . F ran ci s zka B l ach n i cki eg o

Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego Kapłana Sługę Bożego Franciszka,
którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie
na Twoją służbę.
Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą
zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór
Niepokalanej, Matki Kościoła.
Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch ŚwiatłoŻycie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten
sposób przyczynić się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.
Bądź uwielbiony Boże w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić
swoje Imię udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski LLLL. , o którą najpokorniej proszę. Amen.
Modlitwa przez wstawiennictwo Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

Ś wi atowe D n i M łod zi eży - Kraków 2 0 1 6

We wszystkich diecezjach w kraju, trwają obecnie przygotowania do Światowych Dni Młodzieży,
które odbędą się w przyszłym roku w Krakowie. Dlatego już dziś wspierajmy organizatorów również naszą
żarliwą modlitwą, aby przygotowania przebiegały pomyślnie i na chwałę Pana.

Ofi cj al n a m od l i twa przed Ś wi atowym i D n i am i M łod zi eży - Kraków 2 0 1 6
„Boże, Ojcze Miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”.
Zawierzamy Ci szczególnie
ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków.
Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata
i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Ojcze niebieski,
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.
Naucz nieść wiarę wątpiącym,
nadzieję zrezygnowanym,
miłość oziębłym,
przebaczenie winnym i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości,
którą w nas zapaliłeś,
stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca
i odnawiającym oblicze ziemi.
Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.
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Wi os en n a Oaza M od l i twy
Wiosenna Oaza Modlitwy odbędzie się
w dniach 30.04-2.05.201 5 w Warszawie.
Pochylimy się nad tematem związanym z darami
duchowymi. W rozważaniach poprowadzi nas
dr hab. Aleksander Bańka, odpowiedzialny za
Centrum Duchowości Ruchu Światło–Życie
w Tychach. Serdecznie zapraszamy.

R e k o l e k c j e KO D A D M
W dniach 1 6-26 lipca 201 5 r. chcemy po raz
kolejny przeprowadzić nasze programowe
rekolekcje dla osób pragnących pogłębienia życia
wewnętrznego i posługi modlitwą we wspólnocie –
KODA-DM (Kurs Oazowy Dla Animatorów –
Diakonii Modlitwy)!
Zasadniczym warunkiem uczestnictwa
w tych rekolekcjach jest ukończona formacja
podstawowa Ruchu Światło-Życie lub inaczej
zdobyta dojrzałość życia chrześcijańskiego! Osoby
mające wątpliwości co do własnych możliwości
udziału w tych rekolekcjach ze względu na tzw.
„braki formalne” w formacji prosimy
o bezpośrednią rozmowę telefoniczną
z ks. Ryszardem Nowakiem (+48 606 968 309).
Rekolekcje te odbędą się w Sanktuarium
św. Teresy od Dzieciątka Jezus w RybnikuChwałowicach.
Zgłoszenia trwają przez stronę
www.oaza.pl/cdm

O R A M XI I I - " N i c b e z n a s i n i c
bez łas ki " - form acj a d i akon i i

Nowy ORAM XIII o roboczym tytule: „Nic
bez nas i nic bez łaski” – formacja diakonii.
Rekolekcje odbędą się w Ośrodku Rekolekcyjnym
Braci Mniejszych Kapucynów w Skomielnej
Czarnej w dniach 1 0-1 6 sierpnia 201 5 r.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą
tematyką: młodzież, dorosłych, rodziny Domowego
Kościoła. Rekolekcje poprowadzą br. Waldemar
Korba OFMCap, br. Tomasz Duszyc OFMCap
i Elżbieta Kozyra. Zgłoszenia prosimy kierować do
p.
Elżbiety
Kozyry
na
email:
kozyra.ela@gmail.com lub tel. 668442396
e-Siloe - list do Oaz Modlitwy i Grup Modlitewnych
Redaguje: Centralna Diakonia Modlitwy,
kontakt: cdmoaza@gmail.com
Do użytku wewnętrznego.

PROPOZYCJE I ZAPROSZENIA

O R A M X – P o s ł u g a m o d l i t wy
w N owej E wan g el i zacj i parafi i
Od 27 lipca do 2 sierpnia 201 5 roku
w Ośrodku Rekolekcyjnym Braci Mniejszych
Kapucynów w Skomielnej Czarnej odbędzie się
ORAM X. Tym razem podejmiemy temat bardzo
praktyczny: „Posługa modlitwy w Nowej
Ewangelizacji parafii”. Chcemy spojrzeć na
Jezusa, który chrzci Duchem Świętym, uwalnia,
uzdrawia i ochrania, sięgnąć do tradycji modlitwy
Kościoła oraz doświadczyć mocy modlitwy
wstawienniczej we wzajemnej posłudze. Punktem
odniesienia dla naszych rozważań będzie parafia,
jako szczególne miejsce, w którym dokonuje się
dzieło Nowej Ewangelizacji. Zapraszamy
wszystkich zainteresowanych tą tematyką,
zwłaszcza rodziny Domowego Kościoła z dziećmi.
Zgłoszenia do p. Aliny i Marka Sobczaków na
email: amsobczak@interia.pl lub tel. 606765877

„ D z i e ł o D u c h o we j A d o p c j i
Kl eryków"
Dziełu patronuje Centralna Diakonia Modlitwy.
Można do DM Diec. Tarnowskiej zgłosić
konkretnego kleryka ze swojej diecezji, samemu
podjąć modlitwę za swojego znajomego z parafii
lub otrzymać od nich "podopiecznego". Klerycy,
którzy chcą być objęci modlitwą duchowej adopcji
również mogą zgłosić się do Diakonii Modlitwy
Diecezji Tarnowskiej. Zgłoszenie o treści: " Chcę
modlić się za kleryka " lub "Proszę o modlitwę
duchowej adopcji" przyjmujemy mailem. Z uwagi
na ochronę danych osobowych i dyskrecję imię
i nazwisko alumna przesyłamy mailem zwrotnym
lub pocztą zwykłą. Adres kontaktowy:
ddmodl.tarnow@gmail.com. Zachęcamy do
włączenia się w tę modlitwę.

