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Słowem wstępu
Kiedy pisałem ostatnio wstępniak, powoli
zbliżaliśmy się do świąt Bożego Narodzenia.
Dzisiaj w perspektywie mamy już Triduum
Paschalne – jesteśmy w trakcie Wielkiego
Postu. Czas biegnie, nieubłaganie i z każdym
rokiem wydaje mi się, że upływa coraz szybciej.
Jakby mniej go było… W tym całym
zawirowaniu nie można się dać zatracić.
W życiu chrześcijanina takim odpoczynkiem,
przerwą, jest modlitwa. Czas zarezerwowany
dla Boga. Kiedy chcemy się z Nim spotkać. Nie
liczy się nic. Ja i On…
Częstym pytaniem, które sam również zadaję,
jest: jak modlić się? Dalej: Czy modlę się
dobrze? Co zrobić, aby modlić się lepiej? Tak
lepiej, a tak gorzej? Ktoś powie, że to trochę
infantylne podejście. Wszak wiadomo, iż każda
modlitwa, jeśli jest szczera, płynie z głębi serca,
jest miła Bogu. OK. Niech i tak będzie. Niemniej,
na łamach eSiloe proponujemy Wam małą
wędrówkę przez wiekową Tradycję Kościoła,
aby przyjrzeć się różnym aspektom modlitwy.
Poprowadzi nas Benedykt XVI poprzez swoje
katechezy, poruszające właśnie temat
duchowości.

Ten cykl jest swoistym zwieńczeniem naszego
rozważania tematu roku „Słuchać Pana w
Kościele”. Z drugiej strony, idealnie wprowadza
w kolejne 365 dni pracy formacyjnej, której
głównym zawołaniem jest „Kościół naszym
domem”.
Nie zabrakło także medytacji nad Pismem
Świętym. Tym razem przyjrzymy się
fragmentowi z Ewangelii Łukasza dotyczącym
uzdrowienia paralityka.
Ważne! Nie zapomnijcie zapoznać się z
informacjami nt. planowanych rekolekcji.
Szczególnie zwracam uwagę na Oazę Modlitwy
Centralnej Diakonii Modlitwy – szczególnie, bo
ze wszystkich propozycji, jest najwcześniej i
lepiej pośpieszyć się ze zgłoszeniem.
Pozdrawiam,
W imieniu CDM,
Szymon Waliczek
•
•
•
•

W numerze:
Modlitwa w Tradycji - Szymon
Waliczek, s. 2.
Medytacja nad Słowem Bożym Joanna Boncol, s. 4.
Zaproszenie na KODA DM, s. 3.
Informacje CDM, s. 5.

A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie,
próżna jest także wasza wiara. (1 Kor 15, 14)

Na czas Wielkiego Tygodnia, Paschalnego Triduum, życzymy
głębokiego przeżycia zbliżającego się czasu. Niech nie umknie nam
żadna chwila.
Napełnieni szczęściem ze zwycięstwa Jezusa,
nieśmy Dobrą Nowinę o Jego zmartwychwstaniu.
Błogosławionych Świąt!
Centralna Diakonia Modlitwy
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Modlitwa w Tradycji - cz. 1.
Szymon Waliczek
diecezja bielsko-żywiecka

4 maja 2011 r. Benedykt XVI rozpoczął cykl
katechez, których wspólnym tematem jest
modlitwa. Jak zaznaczył na wstępie, temat ten
jest bliski wszystkim, zwłaszcza zagadnienia
modlitwy chrześcijańskiej. (…) czerpiąc z Pisma
Świętego, wielkiej tradycji Ojców Kościoła,
nauczycieli duchowości, liturgii, będziemy się
uczyć żyć jeszcze intensywniej naszą relacją z
Panem - w tych słowach papież pokrótce
nakreślił program tej „szkoły modlitwy”.
Dlaczego mamy iść do szkoły, aby uczyć się
modlitwy? Benedykt XVI tłumaczy, iż nigdy nie
można uważać jej za pewnik. Dlatego z całą
pokorą należy nieustannie wracać do wzorów.
Najlepszym nauczycielem natomiast będzie dla
nas Jezus, czego dowody znajdziemy w
Ewangelii, nieustannie pozostaje „w kontakcie” z
Ojcem.
Panie, naucz nas modlić się (Łk 11,1). Słowa
te będą ciągle towarzyszyć nam w czasie
wędrówki, wyznaczonej przez Ojca Świętego.
Tak zaczął swoją pierwszą katechezę i tym
cytatem z Pisma Świętego ją kończy.
Na dzień dobry!

W pierwszych dwóch katechezach, Benedykt
XVI, mówi o modlitwie, jako pewnym zjawisku
powszechnym. Począwszy od kultur
starożytnych, skończywszy na pogańskich
filozofach, dostrzeżemy, iż zawsze człowiek
kierował swoje słowa w stronę Boga (za
Benedyktem XVI piszę wielką literą). W religii
starożytnego
Egiptu,
cywilizacji
mezopotamskiej, także u Greków i Rzymian,
znajdziemy przykłady różnego rodzaju modlitw,
słów kierowanych do bóstw, w różnych
intencjach. Pokazuje to, że ludzie od zarania
dziejów szukali odpowiedzi, których nie byli i
nadal nie są w stanie sami sobie udzielić,
których nie da także nauka, zmysłowe badanie
świata. Nie jesteśmy przecież samowystarczalni
i ta myśl już powinna sprowadzić nas na ziemię.
Ludzie zawsze pragnęli Boga – jest to niejako
wpisane w naszą naturę, w serca. Dodać do
tego wystarczy jeszcze, że jeśli nie połączy się
życia z tajemnicą Boga i Jego planu świata,
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pozostanie ono niejasne i przygnębiające.
Owe pragnienie, będące w sercach pogan,
znalazło swoje wypełnieni w Starym i Nowym
Testamencie. Zatem zaczynamy!
Abraham - wstawiennik

Historia Abrahama jest nam doskonale znana.
„Ojciec wszystkich wierzących”, w wątku
dotyczącym zniszczenia Sodomy i Gomory,
modli się wstawienniczo za tych, którzy
zgrzeszyli. Jeśli uważnie spojrzymy na w ten
fragment z Księgi Rodzaju pokazuje, możemy
dojść do wniosku, iż Abraham prosi Boga o
zbawienie dla wszystkich mieszkańców tych
dwóch miast. Pojawia się tu nowa jakość
sprawiedliwości - jest to inna sprawiedliwość,
Boża, która poszukuje dobra i tworzy je przez
przebaczenie, które przemienia grzesznika,
nawraca go i zbawia. Modlitwa wstawiennicza
wyraża bowiem miłość miłosierną Boga, który
nie chce przecież śmierci grzesznika, ale jego
nawrócenia.
Abraham, w swoim targowaniu się z Bogiem,
szuka zalążka dobra, będącego źródłem
wybawienia od zła, jakie rozpanoszyło się w
Sodomie i Gomorze. Próbuje go odnaleźć, gdyż
warunek do przemiany jest jeden – dobro musi
zaistnieć wewnątrz. Niestety, nie udaje się go
odnaleźć – być może właśnie dlatego te dwie
miejscowości, obecnie symbole zepsucia
moralnego i grzechu, musiały zostać
zniszczone.
Mimo to, modlitwa patriarchy pokazała, że Bóg
dąży do ocalenia człowieka, szuka ziarna, z
którego mogą być owoce – chce życia dla
wszystkich. Papież kończy tę katechezę
wezwaniem, abyśmy na wzór Abrahama w
codziennej modlitwie potrafili pragnąć zbawienia
ludzkości i prosić o nie wytrwale i z zaufaniem
do Pana, który wielki jest w miłości.
Walka Jakuba z Bogiem – noc walki i modlitwy

Nie sposób przytaczać tu całej katechezy
Papieża. Zachęcam do zapoznania się z jej
treścią, gdyż znajduje się w niej ciekawa
interpretacja ten fragment Księgi Rodzaju,
kładąca nacisk na jej kilka elementów.
Ja zajmę się tylko sednem sprawy.

→

Po pierwsze - czas, w którym się toczy walka to
noc. Bóg zawsze pozostanie dla nas tajemniczy
i póki nie umrzemy, nie poznamy go w pełni.
Podobnie my, w relacji z Bogiem, znajdujemy
się w nocy, gdyż nie możemy Go zobaczyć.
Jakub nie wiedział z kim walczył, snuł
podejrzenia, a kiedy szala zwycięstwa przechyla
się na jego stronę, chce przymusić przeciwnika
do wyjawienia mu Jego imienia, nie odnosi
sukcesu. Znać imię,- mówi Papież - to znaczy
więc znać prawdę drugiego, a to pozwala, aby
nad nim panować. Kiedy, na żądanie
nieznanego Jakub wyjawia swe imię, oddaje się
w ręce przeciwnika, jest to forma poddania się,
całkowitego oddania siebie drugiemu.
Po drugie – nadanie nowego imienia Jakubowi,
połączone z błogosławieństwem, o czym już
nieco wspomniałem. Wystarczy przypomnieć
sobie historię tej postaci, zdobywającej
podstępem błogosławieństwa ojca. Po walce z
Bogiem otrzymuje je „legalnie”, bez oszustwa,
kłamstwa i krętactwa. Odtąd nazywać się będzie
Izrael, stając się nowym człowiekiem.

Informacja

Jak to wszystko odnieść do modlitwy? Za
wskazaniem Katechizmu Kościoła Katolickiego:

„Duchowa tradycja Kościoła widziała w tym
opisie symbol modlitwy jako walki wiary i
zwycięstwa wytrwałości” (n. 2573). Walka i
modlitwa – do tego zachęca nas Kościół. Być
może czasami z „uporem maniaka”, nierzadko
tydzień, rok, całe dziesięciolecia, dzień po dniu,
przyjdzie nam na klęczkach mocować się z
Bogiem i prosić, błagać. Modlitwa wymaga tej
wytrwałości i męstwa, aby „stanąć do walki”!
Dodajmy do tego odwagę prośby Abraham, a
rysuje nam się niezwykły aspekt modlitwy
chrześcijańskiej, tak mocno przecież
zakorzeniony w Tradycji.
Co ważne, nie mamy liczyć na własne siły! Bogu
nie da się wydrzeć łaski, daru czy charyzmatu.
Moment, w którym Jakub wyjawia swe imię, jest
jego przegraną, dzięki której wygrał – otrzymał
nowe imię i Bóg mu pobłogosławił.
Niech Pan nam pomaga walczyć w dobrych
zawodach o wiarę (por. 1 Tm 6,12; 2 Tm 4,7) i
prosić w naszej modlitwie o Jego
błogosławieństwo, aby nas odnawiał w
oczekiwaniu na to, gdy będziemy widzieli Jego
oblicze.
□

Kurs Oazowy Dla Animatorów Diakonii Modlitwy
- Rybnik, 2 - 14 sierpnia 2012 r.
W dniach od 3 – 14 sierpnia 2012 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.
Rekolekcje te odbędą się w Sanktuarium św.
Teresy od Dzieciątka Jezus w RybnikuChwałowicach. Istotną rzeczą w przyjęciu
zgłoszeń będzie ich kolejność, gdyż listę
zamkniemy z chwilą wyczerpania się limitu
przewidywanych 30 miejsc

Zgłoszenia przyjmujemy bezpośrednio przez
formularz, który znajduje się na stronie
internetowej:
http://katowice.oaza.pl/php/KODA-DM2012/
Koszt rekolekcji: 450 zł (zaliczka 200 zł). Numer
konta znajduje się na w/w stronie.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o
bezpośredni kontakt z ks. Ryszardem
Nowakiem (tel. 32/2481388 w. 33; kom.
606968309; lub e-mail: xrn@onet.pl), który
udzieli dalszych, szczegółowych informacji.
Jeżeli ktoś także chciałby poprowadzić (!) takie,
lub podobne rekolekcje, to także bardzo prosimy
o kontakt i informację, którą będzie można
zamieścić w eSiloe.

Dorota Domańska
- odpowiedzialna za CDM

PS: Informacje nt. KODA-DM znajdziecie na
stronie www.oaza.pl/cdm.
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… nad Słowem Bożym ...
Joanna Boncol
archidiecezja katowicka

Uzdrowienie paralityka (Mk 2,1-12)
Gdy po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że
jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed
drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. Wtem
przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech.
Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli
dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez
otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Jezus, widząc
ich wiarę, rzekł do paralityka: «Synu, odpuszczają ci się
twoje grzechy». A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie,
którzy myśleli w sercach swoich: «Czemu On tak mówi?
On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, oprócz jednego
Boga?» Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i
rzekł do nich: «Czemu nurtują te myśli w waszych
sercach? Cóż jest łatwiej: powiedzieć do paralityka:
Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć:
Wstań, weź swoje łoże i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli,
iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania
grzechów - rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań, weź swoje
łoże i idź do domu!». On wstał, wziął zaraz swoje łoże i
wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i
wielbili Boga mówiąc: «Jeszcze nigdy nie widzieliśmy
czegoś podobnego».

Ostatnio rozważaliśmy twardą szkołę wiary
Maryi i Józefa. Dzisiaj chciałabym, żebyśmy
stanęli przy chorym paralityku i przyjrzeli się
jego "kompleksowemu" uzdrowieniu.
Kafarnaum w czasach Jezusa to osada rybacka.
Mieszkał tam św. Piotr i Jezus często przebywał
w jego domu. Tu Pan spotkał pierwszych swoich
uczniów: Piotra, Andrzeja, Jakuba, Jana i
Mateusza. Wielu ludzi tu uzdrowił. Św. Mateusz
przytacza słowa Pana Jezusa o tym mieście: A
ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być
wzniesione? Aż do otchłani zejdziesz (Mt 11,
23).
Wielu tam słuchało Jezusa, niektórzy pewnie nie
wierzyli. Jednak wśród mieszkańców znalazło
się czterech szaleńców, którzy "targali" chorego
leżącego na noszach paralityka na dach.

Niesamowita determinacja. Co ich łączyło? Mieli
gorące serca, które nieobojętne były na
cierpienia przyjaciela. Jeśli nawet wcześniej nie
byli przyjaciółmi, to taki czyn na pewno był
dowodem przyjaźni.
Kiedy myślę o tym wydarzeniu, to mam przed
oczami każdą modlitwę w której zanosimy
intencje naszych bliskich. Czy nie jest tak, że
kiedy dotykamy cierpienia człowieka
proszącego o modlitwę, podającego intencję, to
staje się on naszym przyjacielem? Znamy jego
cierpienie i stajemy razem przed Panem, na
"dachu", bo są jakieś trudności i potrzebna jest
większa determinacja. Doprowadzamy
człowieka przed Oblicze Jezusa i co dalej?
Dalej ruch należy do tego człowieka, my stoimy
na dachu. A Jezus pomaga ze względu na wiarę
również niosących. Jaka jest nasza wiara? Czy

Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go
do Niego, odkryli dach nad miejscem,
gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór
spuścili łoże, na którym leżał paralityk.
jest we mnie determinacja, aby przynosić
intencje moich braci? Czy Jezus widząc moją
wiarę pomógłby? Może siedzielibyśmy tam na
dole i zastanawialibyśmy się, co ten Jezus
wyrabia?
To może twarde pytania, ale bądźmy szczerzy:
chrześcijaństwo nie jest dla "mamlasów" (tak się
u nas na Śląsku mówi o mięczakach).
Niech ten fragment wzbudzi w nas nie tylko
wyrzuty sumienia, ale i konkretne działanie, bo
przecież "Słuchać Pana w Kościele" to "Panie
kiedy widzieliśmy Cię nagim, spragnionym,
chorym...?".
Oby każdy z nas znalazł taki "dach" dla siebie i
nie został na dole…
□
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Wiosenna Oaza Modlitwy Centralnej Diakonii Modlitwy
- 27
27--29 kwietnia 2012 r., Warszawa
Na to spotkanie zapraszamy szczególnie
wszystkie osoby związane z Diecezjalnymi
Diakoniami Modlitwy bądź zainteresowane
włączeniem się w posługę takiej diakonii
w diecezji. Tematem wiodącym tej Oazy
Modlitwy będzie nowy temat roku – „Kościół
naszym domem”. W rozważaniach poprowadzi
nas s. Bogna Młynarz ZDCh z Krakowa (http://
slowowsieci.blogspot.com/2007/11/otomy.html).
Będzie też możliwość podzielenia się swoją
posługą w diecezjach i zaczerpnięcia od innych
inspiracji do podejmowania kolejnych zadań.
OM CDM odbędzie się w dniach 27-29 kwietnia

2012 r. Miejscem naszego spotkania będzie
Warszawa – tak jak rok temu – gościnna szkoła
katolicka przy ul. Teresińskiej – wejście od ul.
Bobrowieckiej.
Koszt 80 zł (w tym zaliczka 50 zł, szczegóły
w mailu potwierdzającym rejestrację).
Należy przywieźć ze sobą śpiwory.
Zgłoszenia prosimy dokonywać przez poniższy
formularz:http://www.oaza.pl/cdm/component/
forme/?fid=1
W razie pytań czy wątpliwości kontakt:
cdmoaza@gmail.com lub telefoniczny do p.
Doroty Domańskiej – tel. 698 004 120.
□

ORAM VII - Jesteście błogosławieni
(również dla rodzin z dziećmi)

W swojej książce „Jezus z Nazaretu” w
rozdziale poświęconym kazaniu na Górze
papież Benedykt XVI pisze, że „z chwilą, gdy
człowiek zdecyduje się patrzeć na wszystko z
perspektywy Boga i tak też żyć, gdy przebywa
swą drogę razem z Jezusem, wtedy żyje według
nowych kryteriów i coś... z tego, co ma dopiero
nadejść, jest już teraz obecne. Z Jezusem
udręka przechodzi w radość. Paradoksy
błogosławieństw wyrażają rzeczywistą sytuację
wierzących na tym świecie”.
Rozważając te słowa papieża, nasza Diakonia
Modlitwy
Ruchu
Światło-Życie
Prowincji
Krakowskiej Kapucynów pragnie zaprosić na
ORAM dla rodzin, aby zgłębiać tajemnicę
chrześcijańskiej modlitwy i odkryć z Jezusem

tajemnicę
ewangelicznych
szczęśliwych.
„Jesteście błogosławieni” – brzmi temat
rekolekcji, na które chcemy zaprosić rodziny
Domowego Kościoła i inne rodziny, które pragną
bardziej poznawać, kochać i naśladować
Chrystusa, kontemplując Jego Oblicze ukryte w
ewangelicznych błogosławieństwach.
ORAM
odbędzie
się
w
Ośrodku
Rekolekcyjnym
Braci
Mniejszych
Kapucynów w Skomielnej Czarnej w dniach
30 lipca do 5 sierpnia 2012 r. Rekolekcje
poprowadzą br. Roman Łukaszewski OFMCap,
br. Piotr Szaro OFMCap oraz p. Alina i Marek
Sobczakowie.
Zgłoszenia do p. Sobczaków na e-mail:
amsobczak@interia.pl lub tel. 606765877.
□

ORAM X – Posługa modlitwy
w Nowej Ewangelizacji parafii
Oazy Rekolekcyjne Animatorów Modlitwy
prowadzone przez Diakonię Modlitwy Ruchu
Światło-Życie Prowincji Krakowskiej Kapucynów
doczekały się już swojego małego jubileuszu.
Od 12 do 18 sierpnia 2012 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: 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 e-mail: kozyra.ela@gmail.com lub tel.
668442396.
□
e-Siloe - list do Oaz Modlitwy i Grup Modlitewnych
Redaguje: Centralna Diakonia Modlitwy
cdmoaza@gmail.com
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