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WSTĘP

Coraz częściej spotykamy się z organizowanymi w wielu
parafiach Mszami z modlitwą o uzdrowienie. Jesteśmy
przyzwyczajeni do tradycyjnego sposobu sprawowania
Eucharystii, z którą spotykamy się w niedzielę, dlatego
możemy nie zrozumieć różnic, jakie zachodzą w organizacji
między jedną a drugą Mszą. W tym celu powstała niniejsza
książeczka. Chcemy objaśnić wszystkie niejasne elementy,
które

występują

podczas

Eucharystii

z

modlitwą

o uzdrowienie. Treść oparta jest na podstawie różnych
publikacji dotyczących Odnowy Charyzmatycznej. Broszura
jest przygotowana wyłącznie do użytku wewnętrznego.

Życzymy owocnej lektury,
Wspólnota Szkoły Nowej Ewangelizacji, Bytom Rozbark
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Czym jest Eucharystia z modlitwą o uzdrowienie?

Na wstępie należy zaznaczyć, że Msza z modlitwą
o uzdrowienie to przede wszystkim Msza. Może brzmi to jak
coś oczywistego, ale jest to bardzo ważne przypomnienie.
Przebieg pierwszej części spotkania jest taki sam, jak
podczas niedzielnej Eucharystii. Skąd więc ta szczególna
nazwa?
Pierwsza, najistotniejsza różnica jest w człowieku.
Przychodzimy z WIARĄ, by prosić naszego dobrego Ojca,
aby

uzdrowił

nasze

ciało

oraz

duszę.

Czasem

przyzwyczajamy się do chodzenia co niedzielę na Mszę
Świętą i zapominamy, że działający Bóg może nas uzdrowić.
Podczas Eucharystii z modlitwą o uzdrowienie chcemy
przypomnieć i uświadomić sobie, że Bóg czyni cuda.
Drugim, jakże ważnym aspektem jest fakt, że wydłużony
czas Mszy buduje atmosferę sprzyjającą prawdziwemu
spotkaniu z żywym Bogiem. Na ten element szczególną
uwagę zwraca o. Remigiusz Recław – wieloletni pasterz
wspólnoty Odnowy w Łodzi. Po przyjęciu Komunii,
rozpoczyna się czas uwielbienia, podczas którego wspólnota
modli się spontanicznie. Adoracja ta, z towarzyszeniem
zespołu, przeradza się w modlitwę językami. Po tym czasie
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często następuje słuchanie Boga. Osoby obdarzone darem
poznania bądź proroctwa wypowiadają słowa, które, jak
wierzymy, włożył w ich serca Bóg. Następnym elementem
jest

modlitwa

wstawiennicza,

podczas

której

grupy

doświadczonych osób modlą się nad poszczególnymi
osobami. W centrum całej modlitwy jest Jezus wystawiony
w Najświętszym Sakramencie.

WAŻNE! Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie nie jest
lepsza bądź gorsza od innych Eucharystii. Najważniejsze
jest, z jaką wiarą do niej podchodzimy.
Uzdrowienie
Na początku należy zadać pytanie: dlaczego modlimy się
o uzdrowienie, a w szczególności uzdrowienie ciała?
W mentalności wielu ludzi funkcjonuje pogląd, że choroba to
krzyż, który my, chrześcijanie powinniśmy nieść. Taki
pogląd kłóci się z tym, co mówi nam Słowo Boże. Święty
Jakub w swoim Liście pisze: „Choruje ktoś wśród was?
Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim
i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary
będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby
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popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.” (Jk 5,14-15).
Fragment ten zachęca nas do tego, abyśmy modlili się za
chorych.
Należy też pozbyć się myśli, że to Bóg zsyła na nas
choroby. One, tak jak i inne problemy, z którymi zmagamy
się jako ludzie, są konsekwencją grzechu nie tylko naszego
indywidualnego, ale i grzechów całej społeczności ludzkiej.
Nawet jeżeli pojawia się w naszym życiu cierpienie, to Bóg
chce wyprowadzić z niego dobro.
Ponówmy pytanie: dlaczego mamy się modlić o zdrowie?
Ponieważ

Bóg

jako

dobry

Ojciec

pragnie,

abyśmy

przychodzili do Niego z naszymi trudnościami. On pragnie
naszego życia w obfitości. (J 10,10), a przecież zdrowie
stanowi element takiego życia. Kolejnym powodem jest fakt,
że cały okres działalności Jezusa na ziemi wypełniony był
głoszeniem Królestwa Bożego, którego zapowiedzią było
czynienie znaków wśród których było uzdrawianie chorych.
Skoro Jezus nauczył nas, że mamy modlić się: „Przyjdź
Królestwo Twoje”, to zawiera to także prośbę: „Panie Boże,
uzdrów

mnie”.

W

Piśmie

Świętym

niejednokrotnie

otrzymujemy obietnice uzdrowienia, a jak wiemy, Bóg jest
wierny swojemu Słowu. Bóg przekazuje nam, że chce
troszczyć się o nasze zdrowie.
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Niejednokrotnie także Jezus wręcz nakazuje uczniom, aby
modlili się o uzdrowienie ludzi napotkanych w czasie
głoszenia Ewangelii. Dwa szczególnie ważne miejsca
dotyczące uzdrawiania to Mk 16,17-18 oraz J 14,12.
W podanym fragmencie św. Marek pisze: „Tym zaś, którzy
uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy
będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać
będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im
szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają
zdrowie”. Nakładanie rąk w tym fragmencie staje się rzeczą
oczywistą i ważną dla tych, którzy chcą zaufać Bogu. Trzeba
pamiętać, że Ewangelia cały czas jest aktualna i Słowo
powiedziane 2000 lat temu do Apostołów jest powiedziane
także do nas. U świętego Jana czytamy: „Zaprawdę,
zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie
także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem,
i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca”. Jezus chodząc
po ziemi, uzdrawiał, uwalniał i dokonywał innych cudów,
a tu mówi, że my będziemy dokonywać większych rzeczy.
Oczywiście nie znaczy to, że jesteśmy więksi od Pana Jezusa
tylko, że dzięki Jego mocy możemy robić to wszystko.
W Dziejach Apostolskich możemy wielokrotnie przeczytać
jak Piotr, Paweł i pozostali uczniowie Chrystusa uzdrawiają
chorych z wielką mocą.
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Możemy zastanawiać się, co działo się później, czy
uzdrowienia zniknęły z Kościoła? Nie. Gdyby prześledzić
historię Kościoła, natknęlibyśmy się na liczne świadectwa
cudów uzdrowienia. W XX i XXI wieku, po Soborze
Watykańskim II, podjęto na nowo próbę odczytania Pisma
Świętego i zobaczenia tego, co to oznacza dla nas dziś.
Refleksja dotyczyła nie tylko tego, co Jezus i Jego uczniowie
czynili, ale zadano pytanie: czy to może dziać się
współcześnie? Okazało się, że tak.
Praktyka

modlitwy

o

uzdrowienie

stała

się

tak

powszechna, że Kongregacja Nauki i Wiary wydała
dokument: „Instrukcja na temat modlitwy w celu otrzymania
uzdrowienia od Boga”. We wstępie tej instrukcji możemy
przeczytać:

„Gorące

pragnienie

szczęścia,

głęboko

zakorzenione w sercu człowieka, łączy się ściśle z dążeniem
do uwolnienia od choroby i zrozumienia jej sensu, gdy się jej
doświadcza. Jest to ludzkie doświadczenie, które znajduje
w Kościele szczególny oddźwięk, ponieważ w taki czy inny
sposób dotyczy wszystkich”. Uzdrowienie obejmuje całego
człowieka, zarówno jego ciało, psychikę, jak i duszę.
Odwołując się do Ewangelisty Łukasza: dla Boga nie ma
rzeczy niemożliwych (Łk 1,37).
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Skoro Bóg pragnie mojego i Twojego zdrowia, to co mamy
zrobić?


Pragnąć uzdrowienia.



Uwierzyć, że Bóg może dokonać cudu.



Przyjść i prosić.



Jeśli jest taka potrzeba, przebaczyć tym, którzy nas
skrzywdzili.



Pojednać się z Bogiem.

UWIERZ W TO, ŻE BÓG MOŻE CIĘ UZDROWIĆ!!!

Świadectwo uzdrowienia Darii
Nazywam się Daria. Kiedyś moja wiara była znikoma, nie
szukałam kontaktu z Bogiem, nie odczuwałam Go w swoim
życiu. Mówiłam o sobie, że jestem ateistką. W okresie
dorastania zaczęłam się gubić. Buntowałam się przeciw
wszystkiemu i wszystkim. Ciągle brakowało mi miłości
i ciepła, dlatego wchodziłam w toksyczne relacje z ludźmi,
którzy łatwo to wykorzystywali. Nie byłam szczęśliwą
nastolatką, panicznie bałam się życia. W wieku 14 lat po raz
pierwszy poszłam do psychiatry z objawami nerwicy
i depresji. Już wtedy miałam silne myśli samobójcze i brak
jakiejkolwiek ochoty do życia. Zaczęłam koić swój ból
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w alkoholu, co w następstwie stało się już codziennością,
z którą nie wiedziałam, jak skończyć. Gdy miałam 17 lat
dodatkowo

doszedł

do

tego

problem

z

jedzeniem.

Przechodziłam płynnie pomiędzy anoreksją i bulimią.
Byłam hospitalizowana i przebyłam kilka terapii grupowych
i indywidualnych. Objawy malały na krótki czas, potem
znów wracałam do starych nawyków – wymiotowałam kilka
lub kilkanaście razy dziennie. Lekarze zawsze dziwili się, że
mój stan zdrowia jednak nie był taki zły – mówili nie raz,
że to cud, że mimo wszystko żyję i mój organizm
funkcjonuje w miarę prawidłowo. Przez ten cały okres
pojawiali się ludzie w moim życiu, którzy zapewniali mnie,
że powinnam zaufać Bogu, że w Nim jest nadzieja. Nie
ufałam, byłam na Boga w jakiś sposób obrażona. Dopiero
teraz widzę, że On działał w moim życiu nawet wtedy, gdy
ja Go odrzucałam. To trwało kilka lat, kilka ciemnych lat.
Pawła poznałam zanim się nawrócił, widziałam przemianę
w jego życiu. Paweł opowiadał mi o Bogu, o tym, ile dobrego
zrobił w jego życiu, a ja nie wierzyłam w Bożą moc. Po wielu
namowach i mimo mojej niechęci zaczęłam jeździć
na spotkania tu, do parafii św. Anny, do Szkoły Nowej
Ewangelizacji. Poznałam tu ludzi, którzy podali mi swoją
pomocną dłoń i którzy modlili się za mnie, bo moje
nawrócenie nie było takie proste. Potrzebowałam wielu
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modlitw, wielu prób kontaktu z Bogiem, aby doświadczyć
Jego Miłości i uwierzyć, że On jest obecny w moim życiu.
W czerwcu razem w Pawłem uczestniczyliśmy w kursie
Nowe Życie organizowanym przez SNE. Ostatniego dnia
kursu,

w

czasie

modlitwy

uwielbienia,

poczułam

niesamowite ciepło w okolicach żołądka, czułam, że coś
dobrego się właśnie dzieje i w tym momencie jedna
z obecnych osób miała przekonanie, że właśnie zostaje
uzdrowiona osoba, która ma różnego rodzaju problemy
z żołądkiem. Wiedzieliśmy obydwoje, że chodzi o mnie, że
właśnie następuje przełom w mojej chorobie. To właśnie
wtedy doświadczyłam miłości Boga i Jego wsparcia.
Zostałam uzdrowiona. Moje życie zaczęło nabierać sensu.
Jestem zdrowa, po wielu latach leczenia, które nie przyniosło
większych rezultatów, uzdrowienie przyszło od Boga. Byłam
kiedyś przekonana, że problem z jedzeniem nigdy nie minie,
a teraz jem normalnie, nie mam żadnych objawów
związanych z zaburzeniami jedzenia – to jest cud. Uczę się
akceptacji samej siebie, bo wiem, że Bóg kocha mnie taką
jaką jestem. Moje życie nabrało sensu, wiem, że Bóg jest
przy mnie, przy nas i że ma nas w opiece. Mimo dużego
problemu z alkoholem, który wydawał mi się nie
do rozwiązania – Bóg uwolnił mnie z tego problemu.
Mówiono mi, że wszystko co dobre przychodzi od Boga i że
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tylko przy Bogu mogę zaznać prawdziwej miłości, radości
i szczęścia. Nie wierzyłam w to. Dziś wiem, że nie ma innej
drogi niż ta, którą wybrałam. I chociaż zdarzają się trudne
momenty w życiu, nie tracę wiary w Boga, Tego który
odmienił moje życie.

Uwielbienie i modlitwa spontaniczna
Po przyjęciu Komunii Świętej w liturgii przewidziany jest
czas na dziękczynienie. W czasie Mszy z modlitwą
o

uzdrowienie

następuje

uwielbienie.

Najprostsze

wytłumaczenie tego, czym jest uwielbienie, to postawienie
Boga na pierwszym miejscu, w centrum całej modlitwy. Nie
chcemy się wtedy skupiać na trudnościach, naszym grzechu
czy innych sferach naszego życia, lecz na samym Bogu. Inną
definicję uwielbienia podał kiedyś Piotr Płecha, mówiąc:
„Wielbić to znaczy mówić Bogu komplementy”. Katechizm
Kościoła Katolickiego przekazuje, że: „uwielbienie zespala
inne formy modlitwy i zanosi je do Tego, który jest ich
źródłem i celem” (KKK 2639). Kiedy modlimy się
uwielbieniem, przenosimy naszą uwagę z samych siebie na
Boga. Pozwala to otworzyć się na Pana, który przecież jest
cały czas w nas, a szczególnie po przyjęciu Jego Ciała
Pytanie brzmi: jak to robić? Po pierwsze: śpiewem. Podczas
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gdy zespół muzyczny towarzyszący liturgii gra pieśni
uwielbienia, my możemy właśnie w ten sam sposób wołać
do Boga. Teksty utworów często wielbią Boga, oddają Mu
chwałę, mówią, że On jest największy. Po drugie: swoimi
słowami. Można modlić się słowami znanych modlitw,
ale Bóg pragnie usłyszeć, co jest w naszym sercu, a to
możemy wyrazić wyłącznie własnymi słowami. Dlatego nie
zdziw się, gdy usłyszysz od osoby stojącej obok Ciebie:
„Bądź uwielbiony Panie Jezu, jesteś wielki, dobry, miłujący”
czy „Wywyższam Cię i uwielbiam w Twoim majestacie” itp.
To

właśnie

jest

modlitwa

spontaniczna,

kiedy,

przezwyciężając lęk przed innymi, zaczynamy na głos
modlić

się

własnymi

słowami.

A

dzięki

osobie

prowadzącego wiemy, jakie są intencje i dlatego możemy się
włączyć w modlitwę. Ten sposób modlitwy jest miły Bogu.
Do uwielbienia często angażujemy nasze ciała, podnosimy
ręce, czasem skaczemy czy tańczymy. Wszystko to z radości,
która wypływa ze spotkania z Bogiem. W swoim artykule
o. Grzegorz Mazur OP pisze: „modlitwa uwielbienia w stanie
łaski uświęcającej ożywia całe nasze życie, w tym życie
sakramentalne; sprawia, że łaska, którą otrzymujemy
w

sakramentach,

skuteczniej

nas

przenika

i przemienia. Na przykład, istnieje zasadnicza różnica
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pomiędzy przyjęciem Eucharystii tylko w kluczu modlitwy
prośby,

a

takim

przyjęciem,

któremu

towarzyszy

uwielbienie i dziękczynienie. W tym drugim przypadku
pozwalamy Panu Bogu na znacznie więcej. Jego łaska dotrze
w nas o wiele dalej i wyda większe owoce”1.
Modlitwa językami
Kolejnym, nowym elementem, który może wprawić nas
w zdziwienie podczas Eucharystii z modlitwą o uzdrowienie
jest modlitwa językami, z greckiego glosolalia. Jest to
element uwielbienia. Pismo Święte mówi: „Podobnie także
Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie
umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się
za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami.
Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], że
przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.”
(Rz 8,26-2). Gdy słowa, którymi uwielbiamy Boga nie
wystarczają, wtedy Duch Święty daje nam nowe natchnienie
do modlitwy. W pierwszym momencie może to się wydawać
dziwaczne, niezrozumiałe. Modlitwa językami ma tradycje
zakorzenione w Piśmie Świętym. Paweł Apostoł pisze: „Ten
1

http://www.stacja7.pl/article/1854/Uwielbienie+lek+na+nieskuteczne+pro%C5%9Bby
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bowiem, kto mówi językiem, nie ludziom mówi, lecz Bogu.
Nikt go nie słyszy, a on pod wpływem Ducha mówi rzeczy
tajemne.” (1 Kor 14,2). Jest to jeden z najczęstszych darów
nadzwyczajnych.

Często

prowadzący

uwielbienie

wypowiada zdanie: „Jeżeli jeszcze nie modliłeś się
w językach, to proś teraz Ducha Świętego o ten dar”. Warto
w tym momencie otworzyć serce i usta po to, aby zacząć
modlić się językami. Dar ten otwiera nas także na inne
charyzmaty. Święty Paweł w swoim Liście do Koryntian
ukazuje, że dar ten jest dla każdego. Pisze bowiem:
„Chciałbym żebyście wszyscy mówili językami”. To oznacza,
że także Ty możesz modlić się językami. Ważne jest, aby nie
utożsamiać daru języków z mantrą bądź transem. Osoba,
która modli się, ma kontrolę nad tym, kiedy zaczyna i kiedy
kończy.
WAŻNE! Jeżeli jeszcze nie modlisz się językami, to nie
oznacza, że nie otrzymałeś Ducha Świętego. Każdy dar
przychodzi w odpowiednim czasie.
Charyzmat proroctwa i dar poznania
Najczęściej po modlitwie językami przychodzi czas ciszy,
który przeznaczony jest na szczególne słuchanie Boga.
Oczekujemy, że Pan będzie do nas mówił. Proroctwo nie ma
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nic

wspólnego

z

przewidywaniem

przyszłości.

Najprostszym wytłumaczeniem jest to, że Bóg chcąc
przekazać wiadomość dla wspólnoty bądź poszczególnych
osób, posługuje się ludźmi. Może ona zawierać informacje
dotyczące

przyszłości,

lecz

częściej

daje

wskazówki

ukazujące drogę bądź rozwiązanie niż pokazujące, co się
wydarzy. Dzieje się tak dlatego, że Bóg jest delikatny i bardzo
szanuje naszą wolność.
Ciężko jest znaleźć dokładną granicę między proroctwem
a darem poznania. Ksiądz Jan Reczek pisze, że dar poznania
to: „objawienie (w sensie: okazanie) wiedzy, która nie
pochodzi z ludzkiego przekazu informacji, doświadczenia
czy wnioskowania. Duch Święty «daje słowo» (lub zawiera
prawdę w wewnętrznym obrazie, wizji), które porusza ku
nawróceniu lub nadaje kierunek modlitwie o uzdrowienie”2.
W praktyce jest to moment, w którym poprzez różne
sposoby Bóg objawia nam coś o nas. Wyraża się to poprzez:
– Proroctwa w językach: jedna osoba mówi słowa
w językach, a inna to tłumaczy.
– Obrazy i tłumaczenia ich np. „mam obraz zamku bardzo
szczelnie obwarowanego, Bóg ukazuje, że są wśród nas

2

Ks. Jan Reczek, Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch, Kraków 2013, s.102.
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osoby które nie dopuszczają Jego działania do siebie.
– Przekonania: słowa, które Bóg przekazuje na temat
obecnych osób np.: „Mam przekonanie, że jest między nami
osoba chora na depresję. Bóg chce Cię uzdrowić” czy
„Wierzę, że jest tu mężczyzna, który boi się przyznać
do swoich błędów”.
Ten dar nie powinien wywoływać w nas lęku. Kościół
otrzymał go, aby podbudowywać nas, dodawać odwagi oraz
pokazać, że Bóg jest blisko naszych wszystkich spraw
i troszczy się o nas. Wskazuje na to fragment Pisma
Świętego: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni
i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię.” (Mt 11,28).
Weryfikacją słów poznania oraz proroctw są owoce.
Dlatego tak szczególnie ważne jest to, aby osoby, które
przychodzą do modlitwy wstawienniczej mówiły, że to
konkretne

słowo

dotyczy

ich.

Wtedy

przynajmniej

częściowo widzimy skuteczność wypowiadanych słów.
Modlitwa wstawiennicza
Po skończeniu czasu proroctw w kościele formują się
grupki tzw. wstawienników. Są to osoby, które po
uprzednim przygotowaniu, zostały wyznaczone do modlenia
się za innych. Czym jest modlitwa wstawiennicza? „Jest to
zatem modlitwa o charakterze prośby, w której jedna osoba
16

lub grupa osób wstawia się do Boga za drugim człowiekiem.
Jest to najbardziej bezinteresowna modlitwa prośby,
ponieważ jest błaganiem Boga o łaski dla innych osób,
czasem zupełnie nieznanych”3. Nie ma w niej niczego
magicznego i nie zależy ona od ilości czy jakości słów, które
dane osoby wypowiadają nad Tobą. To tak jakby poszukując
pracy w danej firmie, porozmawiać z osobami, które już tam
pracują, aby szepnęły szefowi coś na nasz temat. Bóg może
uzdrowić nas w każdej chwili, ale mamy doświadczenie, że
gdy stajemy z wiarą (jak pisaliśmy na samym początku: jest
ona bardzo ważna), to Pan działa szczególnie. Nie ma
znaczenia, czy osoba, która modli się nad Tobą to ksiądz,
siostra zakonna czy świecki, Bóg przez każdego z nich działa
w tym momencie.
Jak należy przygotować się do modlitwy wstawienniczej?
– Przede wszystkim wierzyć, że Bóg może zmienić moje
życie (uzdrowić mnie, uwolnić, umocnić itd.).
– Przebaczyć. Często dużą przeszkodą w otwarciu się na
Pana jest brak przebaczenia (warto przypomnieć sobie
osoby, które nas skrzywdziły i oddać je Jezusowi, prosząc
o umiejętność przebaczenia).
– Być otwartym. Jeżeli będziesz zamknięty na Boże działanie,
3

http://sne.bielsko.pl/modlitwa-wstawiennicza,1,48.html
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to nie pozwolisz Bogu być sobą, czyli Tym, który chce
dokonywać w Twoim życiu cudów.
– Skorzystaj z sakramentu pokuty i pojednania. Nasze
grzechy i przywiązanie do nich często blokują Jego dostęp
do nas.
Gdy podejdziesz do modlącej się grupki:
– Powiedz, z czym przyszedłeś: słowo poznania, z którym
się utożsamiasz lub po prostu inny problem, który chcesz
powierzyć Jezusowi.
– Zostaniesz zapytany o postawę, w której chcesz się modlić
(możesz stać, klęczeć, siedzieć, jak Ci wygodniej).
– Osoby będą prosiły Boga o konkretną łaskę dla Ciebie.
– Czasem może być potrzebna rozmowa ukazująca szerszą
perspektywę Twojego problemu.
– Doświadczenia w czasie modlitwy bywają różne, bo jako
ludzie jesteśmy różni, nie zawsze owocem będzie ogromna
euforia, to może być pokój serca, zrozumienie itp.

WAŻNE! Bóg zapewnia nas, że kiedy stajemy w dwóch lub
trzech On jest zawsze z nami. Kiedy przychodzisz i prosisz
o konkretną łaskę, uzdrowienie – rozwiązanie nie musi
przyjść od razu. Pewne jest to, że Bóg słysząc o Twoim
problemie, na pewno zadziała, lecz czasem jest to proces.
18

Spoczynek w Duchu Świętym
Jednym z częstszych owoców modlitwy wstawienniczej
jest tzw. spoczynek w Duchu Świętym. Jego spektakularność
sprawia, że bardzo dużo się o nim mówi. W praktyce
wygląda tak, że osoba, nad którą modli się grupa, osuwa się
bezwładnie na ziemię bez żadnego bólu bądź kontuzji (choć
grupa wstawiennicza ma obowiązek pilnować, aby upadek
nie był np. nagłym uderzeniem o podłogę). Osoba taka
doświadcza ogromnego odprężenia, przytulenia przez Boga,
doświadczenia bycia kochanym. Dzieje się tak, że często
przez różne sytuacje jesteśmy zbyt spięci i to jest jedyna
możliwość dla Ducha Świętego, abyśmy się rozluźnili.
I ta sytuacja wymaga zgody naszej woli.
Niejednokrotnie mamy sytuację, gdy osoba, z którą się
modlimy buja się do przodu i do tyłu, ale nie potrafi w pełni
się otworzyć na działanie Boże, z lęku, obaw czy innych
okoliczności. Drugim istotnym faktem dotyczącym tego
zjawiska jest to, że czasem Pan może swobodnie uzdrawiać
nasze rany emocjonalne, traumy i inne trudne sytuacje
z przeszłości tylko wtedy, gdy my leżymy w Bożym
odprężeniu. Porównać to można do narkozy, podczas której
Boski Lekarz dokonuje operacji na naszym złamanym sercu.
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„Charakterystyczne

cechy

towarzyszące

spoczynkowi

w Duchu Świętym to:
– wewnętrzny pokój, jaki otrzymuje dana osoba,
– uzdrowienie fizyczne albo psychiczne, osoba jest cały czas
świadoma tego, co się wokoło niej dzieje, jest tylko zupełnie
bez sił, upadek jest mało spektakularny: jest to jakby
naturalne «osunięcie się»”4.
Kiedy masz doświadczenie, że w czasie modlitwy czujesz
się błogo, kochany przez Jezusa, ale masz opór przed tym, co
będzie dalej, warto powiedzieć sobie: „Chcę być otwarty na
Ciebie, Duchu Święty”. Czasem sami modlący się zatrzymują
modlitwę

i

pytają,

czy

coś

stanowi

blokadę

i modlą się dalej o otwarcie na Boże działanie. Najważniejsze
są owoce modlitwy i to, jak zmienia ona nasze życie.
Spoczynek nigdy nie jest celem samym w sobie, stanowi on
tylko Boże narzędzie do uzdrawiania nas. Dlatego kiedy
nawet widzisz, że wszyscy w innych grupkach padają na
ziemię, a Ty nie, pamiętaj, że Bóg zna Ciebie i na pewno jest
z Tobą.
Wspólnota
Każdy człowiek potrzebuje przynależeć do jakiejś grupy.
Dla wielu osób parafia jest zbyt anonimowa, by pogłębiać

4

http://pierzchalski.ecclesia.org.pl/index.php?page=10&id=10-01&sz=&pyt=153
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relacje z Bogiem oraz ludźmi. Duch Święty po Soborze
Watykańskim II powołał wiele nowych ruchów takich jak:
Ruch

Światło

Życie,

Odnowa

w

Duchu

Świętym,

Neokatechumenat, Focolari oraz wiele innych.
Jeżeli podczas Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie
doświadczyłeś Bożej miłości, jakiejś zmiany, uzdrowienia
i chcesz wejść głębiej w relację z żywym Bogiem lub po
prostu chcesz zobaczyć, czym jest wspólnota, to mamy dla
Ciebie propozycję.

W każdy czwartek o godzinie 18.00 w dolnym kościele
przy parafii św. Anny w Bytomiu odbywają się
spotkania Szkoły Nowej Ewangelizacji.

Dlaczego wspólnota jest dla Ciebie?


daje doświadczenie spotkania z Jezusem,



pozwala odkryć, że jesteśmy kochani przez Boga,



pozwala odkryć powołanie do świętości,



umożliwia odkrycie siebie i Bożego planu na swoje
życie,



pozwala budować prawdziwe przyjaźnie.
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Wspólnota stanowi miejsce wzrostu dla każdego człowieka,
zarówno poszukującego swojego miejsca w życiu, jak i tych,
którzy je znaleźli. We wspólnocie rozeznajemy także swoje
powołanie,

słuchając

Słowa

Bożego

oraz

drugiego

człowieka.

WAŻNE! Wspólnota to miejsce, które jest bardzo ważne dla
rozwoju KAŻDEGO człowieka. Także TY jesteś zaproszony,
aby być we wspólnocie.
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Na sam koniec chcemy Ci zaproponować modlitwę, którą
możesz odmawiać codziennie, oddając Jezusowi swoje życie
w opiekę, a On na pewno się nim zajmie.

Modlitwa oddania życia Jezusowi
Jezu, dziękuję Ci, że mnie kochasz!
Wierzę, że umarłeś dla mnie na Krzyżu,
aby pokonać mój grzech i dać mi wolność,
która przynosi pokój.
Chcę jeszcze bardziej poznać Ciebie.
Wybieram dziś życie z Tobą, by pójść drogą,
którą mi wskażesz.
Pragnę żyć dla Ciebie i bardziej niż swoją – Twoją wolę
wypełniać.
Oddaję Ci swoje życie, plany, marzenia, to co we mnie dobre
i to, z czym sobie nie radzę.
Jezu, proszę, zostań już na zawsze moim jedynym
i wyłącznym Panem.
Prowadź mnie, bo nie chcę błądzić, chodzić bez celu,
ale chcę żyć tak, jak Ty chcesz abym żył.
Ogłaszam Cię dziś Panem i Królem mojego Życia. Amen
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MARYJO, GWIAZDO NOWEJ EWANGELIZACJI
MÓDL SIĘ ZA NAMI!
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