Modlitwa wspólnoty Bóg Uzdrawia – 28.01.2021 r.
Możesz otworzyć on-line wieczystą adorację np. z kaplicy adoracji w Niepokalanowie.
1. Znak Krzyża na rozpoczęcie modlitwy.
2. Zaproś Ducha Świętego, aby Cię prowadził - Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne
wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej Oblubienicy
3. Różaniec - 2 Tajemnica Chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Powierzmy Matce Najświętszej wszystkie nasze sprawy, módlmy się za naszą Wspólnotę,
ks. Marcina, nasze rodziny, w intencjach pogotowia modlitewnego, za naszą Ojczyznę o nawrócenie i zapanowanie Bożego porządku, za kapłanów i osoby Bogu poświęcone, nawrócenie zatwardziałych grzeszników oraz zmarłych z naszych rodzin i dusze w czyśćcu cierpiące.
4. Modlitwa za Kapłanów
Panie Jezu nasz Zbawicielu, wspomagaj kapłanów - robotników winnicy
Twojej,
Otocz ich swoją opieką, daj im siłę do pracy i serce ojcowskie, abyśmy dzięki ich posłudze:
Poznali Ciebie Boże i ukochali Twoje prawo
Żyli Chlebem Słowa Bożego i Chlebem Eucharystycznym
Aby Duch Święty wciąż na nowo ożywiał nas Ogniem swojej miłości
Aby panowała w sercach jedność wiary i wielkie przykazanie braterskiej miłości dla dobra wszystkich ludzi w dążeniu do zbawienia i życia wiecznego.
Amen
•
•
•
•

5. Wzywajmy naszych Świętych i błogosławionych aby modlili się za nami: Św. Józefie,
Andrzeju Bobolo, Janie Pawle II, Tomaszu z Akwinu …
6. Dziś będziemy rozważać Słowo z Ewangelii Św. Marka 1, 21-28
Duchu Święty otwórz moje serce na Słowo, niech Słowo prowadzi mnie na spotkanie z
Jezusem i otwórz na mnie Słowo.

Jezus naucza jak ten, który ma władzę
W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką:
uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.
Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać:
«Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś:
Święty Boga».
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego! » Wtedy duch nieczysty zaczął nim
miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.
A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą.
Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim
wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

7. Przechodzimy do medytacji

O co proszę? O radykalne poddanie się mocy działającego Słowa i o łaskę nawrócenia
Stanę blisko Jezusa, który naucza w synagodze. Wejdę w panujący tam klimat ciszy i zasłuchania. Będę wsłuchiwał się w Jezusa, aby doświadczyć mocy Jego słowa. Zobaczę zdumienie słuchaczy. Wypowiadane przez Jezusa słowa poruszają głęboko. Uczy jak ten, który ma
władzę.
Jezus tak samo dzisiaj przemawia z mocą. Co mogę powiedzieć o mojej postawie słuchania?
Czy Jego Słowo mnie porusza? Czy nie ulegam rutynie i przyzwyczajeniu? Jaki wpływ na
moje codzienne życie ma Słowo usłyszane w Liturgii?
Wejdę w wydarzenie, które miało miejsce w synagodze. Opętany człowiek krzyczy, kiedy
słyszy przemawiającego Jezusa. Wyobrażę sobie osłupienie ludzi wyrwanych z zasłuchania i
z zadumy. Sytuacja, która potrafi przerazić.
Uświadomię sobie, że najbardziej przerażająca jest w synagodze bieda człowieka, który znajduje się w mocy złego. Zły nie pozwala mu słuchać Jezusa. Rodzi się w nim lęk i agresja. Zło,
które opanowuje człowieka, przeszkadza w spotkaniu ze Słowem.
Wydarzenie w synagodze przypomina mi, że zatrzymywane w sercu zło będzie mnie zamykało na szczere i hojne słuchanie Słowa. Czy nie trwam w stanie grzechu ciężkiego? Silny niepokój, jaki budzi się w sercu pod wpływem Słowa, może być wezwaniem do oczyszczenia i
zerwania ze złem.
Wsłucham się w Jezusa, który z całą mocą swojego słowa uwalnia człowieka nękanego przez
zło. Jezus pokazuje mi, jak wielką moc posiada Jego słowo. Zapytam siebie o postawę wiary i
przekonania, z jaką słucham Jego słowa.
Poproszę gorąco Jezusa, aby odnowił we mnie wiarę w moc Jego słowa. Będę Go prosił, aby
mnie uwolnił od wszystkiego, co zamyka mnie na przyjęcie Jego słowa.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki
wieków. Amen.

