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G£ÓWNE FORMY MODLITWY
U wielu ludzi wspó³czesnych mo¿emy spotkaæ siê z fascynacj¹
technikami relaksacyjnymi zaczerpniêtymi z kultury dalekiego
Wschodu. Szuka siê czasem tego, co odmienne, egzotyczne,
bo wydaje siê lepsze lub ciekawsze. Tymczasem chrzeœcijañstwo
wypracowa³o ró¿ne sposoby modlitwy i doœwiadczenia
spotkania z osobowym Bogiem. Katechizm Koœcio³a Katolickiego
przypomina o trzech podstawowych formach ¿ycia modlitwy,
przekazanych przez chrzeœcijañsk¹ tradycjê. S¹ to modlitwa
ustna, rozmyœlanie i kontemplacja (por. KKK 2700-2719).
Ta ostania bywa kojarzona raczej z ¿yciem mistyków, œwiêtych.
Nikt jednak nie ma monopolu na jak¹kolwiek formê modlitwy.
S¹ one narzêdziem spotkania i zjednoczenia z Bogiem, które jest
dane ka¿demu cz³owiekowi. Wszystkie anga¿uj¹ ludzkiego ducha
i serce, bo bez tego nie by³yby modlitw¹. Do pewnego stopnia siê
przenikaj¹ i uzupe³niaj¹. Jeœli s¹ praktykowane, ¿ycie
chrzeœcijañskie staje siê bogatsze i pe³niejsze. Jak czytamy w
Katechizmie, „jesteœmy cia³em i duchem, i dlatego odczuwamy potrzebê wyra¿enia na zewn¹trz
naszych uczuæ” (KKK 2702). W modlitwie ustnej, wypowiadanej indywidualnie lub w grupie, uczucia
i wizje staj¹ siê konkretne. To, co nieokreœlone, otrzymuje formê s³own¹ i wypowiedziane jest
g³oœno. Cz³owiek zwraca siê przecie¿ nie ku jakiejœ idei, ale do Boga, który istnieje w trzech Osobach.
Sam Jezus modli³ siê g³oœno, ucz¹c aposto³ów modlitwy „Ojcze nasz”, wypowiadaj¹c teksty
liturgiczne, wo³aj¹c do swego Ojca w ogrodzie Oliwnym, o czym przypomina Katechizm (por. KKK
2701). My te¿ jesteœmy zaproszeni do modlitwy ustnej, szczególnie podczas liturgii eucharystycznej.
Samo przyjœcie i bycie w koœciele nie wystarczy; udzia³ we Mszy œwiêtej to udzia³ w ustnej, g³oœnej
modlitwie z ca³¹ wspólnot¹ eucharystyczn¹. Rozmyœlanie to druga wa¿na forma ¿ycia modlitwy.
Katechizm przypomina, ¿e warunkiem w praktykowaniu rozmyœlania jest uwaga i pokora. Oprócz
ksi¹g Pisma Œwiêtego pomocne w nim mog¹ byæ teksty liturgiczne, pisma mistyków, a nawet obrazy
religijne. Takie rozmyœlanie nie jest poznaniem naukowym, ale poznaniem samego Chrystusa, który
stale ¿yje i jest obecny wœród nas. Rozmyœlaj¹c odnosimy te¿ przemyœlane treœci do swojego ¿ycia,
moralnoœci i potrafimy lepiej rozeznaæ w³asne d¹¿enia i zespoliæ je z zamiarem Boga wobec nas.
Katechizm przypomina, ¿e jest wiele metod rozmyœlania, jak wielu jest mistrzów ¿ycia duchowego.
Wskazuje te¿ na najpopularniejsze rozmyœlanie o „misteriach Chrystusa”, które praktykuje siê
w modlitwie ró¿añcowej. Trzeci¹ formê, czyli kontemplacjê, okreœla Katechizm jako „najbardziej
intensywny czas modlitwy” (por KKK 2714). To takie „zapatrzenie” w Boga, które wymaga od
cz³owieka ca³kowitej szczeroœci i prawdy o samym sobie jako s³abym grzeszniku, a przede wszystkim
zwrócenia serca do kochaj¹cego Pana i s³uchanie Jego s³owa. Œwiêta Teresa od Jezusa okreœla
kontemplacjê jako „g³êboki zwi¹zek przyjaŸni, w którym rozmawiamy sam na sam z Bogiem,
w przekonaniu, ¿e On nas kocha” (por. KKK 2709). W codziennym ¿yciu, poœród ró¿nych obowi¹zków
trzeba znaleŸæ czas na kontemplacjê i poœwiêciæ go Bogu.
(c.d. na str. 3)
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Ewangelia wg Œw. Jana (J 16,12-15).
Jezus powiedzia³ swoim uczniom: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze]
znieœæ nie mo¿ecie. Gdy zaœ przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do ca³ej prawdy.
Bo nie bêdzie mówi³ od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek us³yszy, i oznajmi wam rzeczy przysz³e.
On Mnie otoczy chwa³¹, poniewa¿ z mojego weŸmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec,
jest moje. Dlatego powiedzia³em, ¿e z mojego weŸmie i wam objawi.
* * * * * * * * * * * *
£AGODNYM I POKORNYM SERCEM POZNAJEMY BOGA
„Panie! czym¿e ja jestem przed Twoim obliczem? – Prochem i niczem;
Ale gdym Tobie mojê nicoœæ wyspowiada³, Ja, proch, bêdê z Panem gada³”
(ks. Piotr – Dziady, A. Mickiewicz).
Niepojêta jest m¹droœæ Bo¿a, o której mówi dzisiejsze pierwsze
czytanie – niepojêta, bo Bo¿a. Ka¿dy, kto chcia³by siê z ni¹ zmierzyæ, musi
polec, bo jak¿e Bo¿ej m¹droœci dorównaæ? Mo¿na jedynie poznawaæ j¹
przez ogl¹d œwiata, ludzi i zdarzeñ. A tych, którzy mówi¹, ¿e s¹ m¹drzejsi
od Boga i Boga siê nie lêkaj¹, nale¿y unikaæ. Kontakt z nimi grozi utrat¹
wiecznoœci z Bogiem i przy Bogu. Dlatego te¿ ka¿dy uczony œwiadomy tego,
¿e nie wszystko da siê wyjaœniæ i udowodniæ, i ¿e „s¹ rzeczy na niebie
i na ziemi, o których siê filozofom nie œni³o” (Hamlet, W. Szekspir), ma szansê
poznania i dotkniêcia m¹droœci Bo¿ej. A jeœli do³o¿y do tego pokorê (jak ksi¹dz Piotr
z mickiewiczowskich Dziadów), to Bóg w swej ³askawoœci niejedno przed nim odkryje. St¹d ju¿ tylko
krok, aby cieszyæ siê darami Ducha Œwiêtego. On doprowadzi nas „do ca³ej prawdy”. I wówczas
ju¿ nie bêdzie nic zakrytego, tajemniczego i niewyjaœnionego. Czy zatem warto dawaæ siê zwodziæ
tym, którzy g³osz¹ nam pó³prawdy, którzy nas ok³amuj¹? Absolutnie nie warto. Trzeba zaœ ¿yæ
m¹droœci¹ i prawd¹ Bo¿¹, któr¹ mo¿emy poznaæ „³agodnym i pokornym sercem”. Tak powoli, krok
po kroku, zbli¿aæ siê bêdziemy do tego, co niewyjaœnione i zakryte przed nami – a¿ kiedyœ staniemy
przed Nim twarz¹ w twarz i poznamy Boga – Ojca i Syna, i Ducha Œwiêtego.

* * * * * * * * * * * *
Papie¿ o prawdziwej pobo¿noœci (14.05.2016)
Czêsto wyra¿amy wspó³czucie wobec zwierz¹t, a pozostajemy obojêtni na cierpienie braci; porusza nas los psów i kotów,
a nie interesuje sytuacja s¹siadów. Papie¿ Franciszek przywo³a³ ten przyk³ad, mówi¹c o prawdziwej pobo¿noœci. Ojciec Œwiêty spotka³ siê
z pielgrzymami na kolejnej z jubileuszowych audiencji, które odbywaj¹ siê w soboty Roku Mi³osierdzia. Z powodu ulewnego deszczu
jej miejscem by³ nie tylko na plac œw. Piotra, ale te¿ aula Paw³a VI, gdzie zgromadzili siê chorzy i niepe³nosprawni. To w³aœnie od spotkania
z nimi Franciszek zacz¹³ jubileuszow¹ audiencjê.
W g³ównej katechezie Papie¿ przypomnia³, ¿e pietas, czyli pobo¿noœæ, by³a ju¿ obecna w œwiecie grecko-rzymskim. Wskaza³ jednak,
¿e odbiega³a ona od pobo¿noœci chrzeœcijañskiej. Przestrzeg³ te¿, by nie uto¿samiaæ pobo¿noœci z rozpowszechnionym pietyzmem
ani ze wspó³czuciem wobec zwierz¹t. Podkreœli³, ¿e prawdziwa pobo¿noœæ jest przejawem mi³osierdzia Bo¿ego; jest jednym z darów Ducha
Œwiêtego.
„Wiele razy w Ewangeliach mowa o spontanicznym krzyku, jakie osoby chore, opêtane, ubogie czy te¿ uciœnione kierowa³y do Jezusa:
«Ulituj siê nade mn¹». Jezus odpowiada³ wszystkim spojrzeniem mi³osierdzia i pociech¹ swojej obecnoœci – mówi³ Papie¿. - W tych
wo³aniach o pomoc czy proœbach o litoœæ ka¿dy wyra¿a³ tak¿e swoj¹ wiarê w Jezusa, nazywaj¹c go «Mistrzem», «Synem Dawida»
i «Panem». Wyczuwali oni, ¿e by³o w Nim coœ niezwyk³ego, co mog³o im pomóc w wyrwaniu siê ze stanu smutku, w jakim siê znaleŸli.
Dostrzegali w Nim mi³oœæ samego Boga”.
Franciszek podkreœli³, ¿e chocia¿ wokó³ Jezusa gromadzi³ siê t³um, to zdawa³ On sobie sprawê z próœb i litowa³ siê, zw³aszcza gdy widzia³
ludzi cierpi¹cych i zranionych w swej godnoœci. Wzywa³ ich, aby zaufali Bogu i Jego S³owu.
„Dla Jezusa doœwiadczanie litoœci oznacza³o podzielanie smutku tych, których spotyka³, ale jednoczeœnie osobiste dzia³anie,
aby przemieniæ go w radoœæ – mówi³ Ojciec Œwiêty. - Równie¿ my jesteœmy wezwani, aby pielêgnowaæ w sobie postawy pobo¿noœci
w obliczu wielu sytuacji ¿yciowych, strz¹saj¹c z siebie obojêtnoœæ, która uniemo¿liwia nam rozpoznawanie potrzeb otaczaj¹cych nas braci,
i uwalniaj¹c siê z niewoli dobrobytu materialnego”.
Polaków Papie¿ zachêci³, by otworzyli siê na dzia³anie Ducha Œwiêtego: „Jutro przypada Uroczystoœæ Zes³ania Ducha Œwiêtego. Proœmy,
by Bo¿y Duch nape³ni³ nasze serca – mówi³ Franciszek. - Otwórzmy je na Jego dzia³anie. Œwiêty Pawe³ przypomina nam, ¿e Duch Œwiêty
wstawia siê za nami w b³aganiach, gdy nie umiemy siê modliæ tak, jak trzeba. Proœmy Go, by wspiera³ nasz¹ modlitwê i nasze dzia³ania, by
opromienia³ je swoim œwiat³em i uczyni³ je zgodnymi z wol¹ Bo¿¹. Wam wszystkim tu obecnym i waszym bliskim z serca b³ogos³awiê”.
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G£ÓWNE FORMY MODLITWY (dokoñczenie ze str. 1)
„Nie zawsze mo¿na rozmyœlaæ, ale zawsze mo¿na wejœæ w kontemplacjê, niezale¿nie od warunków
zdrowia, pracy, czy uczuciowoœci” (KKK 2710). Zapytajmy: Jak siê modlê? Czy moja modlitwa anga¿uje
mnie jako istotê cielesno – duchow¹? Czy znajdujê czas na spotkanie z Bogiem w rozmyœlaniu nad
tajemnicami wiary? Czy poszukujê Boga w modlitwie kontemplacyjnej? Zapamiêtajmy: „Tradycja
chrzeœcijañska zachowa³a trzy g³ówne formy ¿ycia modlitwy: modlitwa ustna, rozmyœlanie i
kontemplacja. Ich wspóln¹ cech¹ jest skupienie serca” (KomKKK 568). „Modlitwa ustna w³¹cza cia³o i
ducha w wewnêtrzn¹ modlitwê serca” (KomKKK 569). Rozmyœlanie z kolei ma prowadziæ do przyswojenia
sobie w wierze rozwa¿anego przedmiotu, odniesionego do naszego ¿ycia (por. KKK 2723). Natomiast
kontemplacja jest „spojrzeniem wiary utkwionym w Jezusa, s³uchaniem s³owa Bo¿ego, milcz¹c¹
mi³oœci¹” (KKK 2724)

UFNOŒÆ I WYTRWA£OŒÆ W MODLITWIE
„Modlitwy id¹ i wracaj¹ - nie ma nie wys³uchanej” – pisa³
Cyprian Kamil Norwid. Nie brakuje dziœ jednak takich, którzy
kwestionuj¹ skutecznoœæ modlitwy. Jak zauwa¿a Katechizm
Koœcio³a Katolickiego, „niektórzy przestaj¹ w ogóle siê modliæ,
poniewa¿ - jak s¹dz¹ - ich proœba nie zostaje wys³uchana”.
(KKK 2734).Warto wtedy zapytaæ: „dlaczego uwa¿amy, ¿e nasza
proœba nie zosta³a wys³uchana? W jaki sposób nasza modlitwa
jest wys³uchana, «skuteczna»?” (KKK 2734). Pytaj¹c o skutecznoœæ
naszych modlitw trzeba najpierw zapytaæ o to, jak siê modlimy
i jak traktujemy Boga prosz¹c Go o coœ; jaki obraz Boga motywuje
nasz¹ modlitwê: czy jest On œrodkiem do wykorzystania, czy te¿ Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa?
Czy jesteœmy przekonani, ¿e «nie umiemy siê modliæ tak, jak trzeba» (Rz 8, 26)? Czy prosimy Boga o «stosowne
dobra», czyli o to, co jest rzeczywiœcie dla nas dobre, a wiêc zgodne z wol¹ Boga, który chce naszego szczêœcia
i wie, czego nam potrzeba? (por. KKK 2735-2736). Wczesnochrzeœcijañski pisarz Ewagriusz z Pontu mówi³:
„Nie martw siê, jeœli nie otrzymujesz natychmiast od Boga tego, o co Go prosisz; oznacza to, ¿e chce On
przysporzyæ ci dobra przez twoj¹ wytrwa³oœæ w pozostawaniu z Nim na modlitwie” (KKK 2737). Na modlitwie
cz³owiek winien stawaæ przed Bogiem, jak syn przed ojcem – z ufnoœci¹ i wytrwa³oœci¹. Ufnoœci w modlitwie uczy
nas sam Jezus w swojej Mêce i Zmartwychwstaniu. „On jest jej wzorem, modli siê w nas i z nami. Skoro serce Syna
szuka tylko tego, co podoba siê Ojcu, to czy serca przybranych dzieci mog³yby bardziej przywi¹zywaæ siê do darów
ni¿ do Dawcy?” – czytamy w Katechizmie (KKK 2740). Ufnoœæ jest oparta na pewnoœci wiary, ¿e wszystkie nasze
proœby zosta³y w³¹czone w Jezusowe wo³anie na krzy¿u i wys³uchane przez Ojca w Jego Zmartwychwstaniu.
„Dlatego [Jezus] nie przestaje On wstawiaæ siê za nami u Ojca. Jeœli nasza modlitwa jest zjednoczona z modlitw¹
Jezusa, w zaufaniu i synowskiej œmia³oœci, otrzymujemy wszystko, o co prosimy w Jego imiê, a nawet o wiele
wiêcej ni¿ to: otrzymujemy samego Ducha Œwiêtego, który posiada wszystkie dary” – uczy Katechizm (KKK 2741).
Ta ufnoœæ, jak uczy œw. Pawe³, jest „œmia³a”, bo „oparta na modlitwie Ducha w nas i na wiernej mi³oœci Ojca, który
da³ nam swojego Syna jedynego” (KKK 2739). W myœl s³ów œw. Paw³a „Nieustannie siê módlcie” (1 Tes 5,17),
modlitwa chrzeœcijanina powinna byæ wytrwa³a. „Ten niezmordowany zapa³ mo¿e p³yn¹æ tylko z mi³oœci” – uczy
Katechizm (KKK 2742). To ona otwiera oczy na potrzebê nieustannej modlitwy i znajduje sposób na realizowanie
tego. Ona uœwiadamia nam, ¿e modlitwa jest zawsze mo¿liwa, ¿e nie ma takiej sytuacji ¿yciowej, w której cz³owiek
nie móg³by siê zwróciæ do Boga (por. KKK 2743). Mi³oœæ uczy te¿, ¿e modlitwa jest ¿yciow¹ koniecznoœci¹, tak jak
¿yciow¹ koniecznoœci¹ w porz¹dku natury jest oddychanie i po¿ywienie – dlatego modlitwê nazywa siê
pokarmem duszy. Bez niej dusza s³abnie i obumiera w grzechu (por. KKK 2744). Z mi³oœci wreszcie rodzi siê g³êbokie
przekonanie, ¿e modlitwa i ¿ycie s¹ nieroz³¹czne (por. KKK 2745). „Ten tylko modli siê nieustannie, kto modlitwê
³¹czy z czynami, a czyny z modlitw¹” – mówi wczesnochrzeœcijañski pisarz, Orygenes. Zapamiêtajmy: Modlitwa
wzmacnia nasz¹ synowsk¹ ufnoœæ w Bogu. Powinniœmy siebie pytaæ, „czy Bóg jest dla nas Ojcem, którego wolê
pragniemy wype³niæ, czy te¿ zwyk³ym œrodkiem, aby otrzymaæ to, co chcemy. Jeœli nasza modlitwa jest mocno
z³¹czona z modlitw¹ Jezusa, otrzymujemy wszystko, o co prosimy, a nawet o wiele wiêcej ni¿ to: otrzymujemy
samego Ducha Œwiêtego, który przemienia nasze serce” (KomKKK 575). Podobnie jak dziecko, które zawsze mo¿e
siê zwróciæ do dobrego Ojca, tak i dla chrzeœcijanina modlitwa jest zawsze mo¿liwa. Chrystus zmartwychwsta³y
jest z nami „przez wszystkie dni” (Mt 28,20), dlatego nasza modlitwa i ¿ycie s¹ nieroz³¹czne.
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

1. Wiarê w jednego Boga w Trzech Osobach wyznajemy za ka¿dym razem, kiedy czynimy znak krzy¿a
œwiêtego. Niech zatem ka¿dy znak krzy¿a bêdzie wykonywany w³aœnie z t¹ œwiadomoœci¹,
¿e dotykamy niepojêtej tajemnicy; niech bêdzie zawsze naszym odwa¿nym wyznaniem wiary
w Ojca i Syna, i Ducha Œwiêtego – jednego Boga w Trójcy Osób.
00
2. Przez wszystkie dni maja trwa w naszym koœciele o godz. 18 wspólna modlitwa maryjna.
Zachêcamy do udzia³u w niej.
3. We wtorek, 24 maja przypada wspomnienie NMP Wspomo¿ycielki Wiernych. Jest to równie¿,
og³oszony przez Benedykta XVI, dzieñ powszechnej modlitwy za Koœció³ w Chinach. Ta intencja
bêdzie nam towarzyszyæ podczas nabo¿eñstwa majowego. Zachêcamy te¿ wszystkich parafian do
indywidualnej modlitwy w tej intencji oraz w intencji naszych sióstr i braci chrzeœcijan cierpi¹cych
przeœladowania.
4. W czwartek, 26 maja bêdziemy obchodziæ uroczystoœæ Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa.
Uczestnicz¹c w tym dniu w procesji publicznie wyznajemy wiarê w ukrytego w Hostii Jezusa
00
00
00
00
00
Chrystusa. Msze Œwiête zostan¹ odprawione o godz. 7 , 9 , 11 i 18 Po Eucharystii o godz. 11
wyruszymy w procesji z Jezusem Eucharystycznym do czterech o³tarzy po ulicach naszej parafii.
Prosimy o przygotowanie o³tarzy, sztandarów, feretronów i chor¹gwi, udekorowanie naszych
domów i trasy procesji. Dziewczynki pierwszokomunijne ale te¿ i te trochê m³odsze i starsze
zapraszamy do sypania kwiatków. Przypominamy, ¿e jest to uroczystoœæ, w któr¹ katolicy s¹
zobowi¹zani do uczestnictwa we Mszy Œwiêtej.
5. W tym roku uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a zbiega siê ze œwiêtem naszych mam. O naszych mamach
w tym uroczystym dniu bêdziemy pamiêtaæ w modlitwie.
6. W sobotê, 28 maja przypadnie 35. rocznica œmierci Prymasa Tysi¹clecia, Stefana kard.
Wyszyñskiego. Przez ca³y sobotni dzieñ bêdzie nam towarzyszyæ modlitwa o jego rych³e
wyniesienie do chwa³y o³tarzy.
7. Sk³adamy najlepsze ¿yczenia imieninowe i urodzinowe tym, którzy bêd¹ obchodziæ te
uroczystoœci w tym tygodniu. Modlitw¹ ogarniamy ostatnio zmar³ych parafian.
* * * * *

Wasz Proboszcz

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
• w czwartek, 26 maja – œw. Filip Nereusz, kap³an i za³o¿yciel zakonnego zgromadzenia oratorianów
(filipinów), odznaczaj¹cy siê wielk¹ mi³oœci¹ bliŸniego, ewangeliczn¹ prostot¹ i radosn¹ s³u¿b¹
Bogu.

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00

Msze œw.: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 16 (w koœciele na cmentarzu), 1800
00
00
w dni powszednie: 7 , 18 .
30
00
Kancelaria czynna Pn. – Czw. 8 -10 ; Pt. i Sb. 1600 -1800
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