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Nasz Bóg wspaniałym Bogiem jest…
To słowa pieśni, która często do mnie wraca. Przypominam sobie o niej szczególnie
w trudnych momentach, kiedy po ludzku sytuacja wydaje się beznadziejna. Wiem, że wtedy
moim ratunkiem jest Pan Bóg – potężny, wspaniały i wszechmogący. Potwierdzeniem tego
są również historie zawarte w Piśmie Świętym.
Ostatnio
poruszył
mnie
fragment
Ewangelii
o tym, jak apostołowie –
dysponując dwoma rybami i pięcioma
bochenkami chleba – wykarmili pięć
tysięcy osób. Choć czytałam ten opis
wielokrotnie, pierwszy raz dostrzegłam, że Jezus
sam zauważył, że tłum może być głodny. Uczniowie
sugerowali Mu nawet, żeby kazać się wszystkim
rozejść i kupić coś do jedzenia. Jezus zaczął jednak
współpracować z apostołami. Poprosił, żeby
przynieśli mu chleby i ryby, a następnie odmówił
modlitwę nad pożywieniem. Jak podaje
ewangelista Marek, kilka tysięcy osób najadło się
do sytości, a na koniec zebrano 12 koszy ułomków.
To pokazuje, że dla Boga nie ma żadnych
przeszkód, że może On rozwiązać każdą trudność.
Co więcej, sam wie najlepiej, czego potrzeba nam
w danej chwili.
Ufać, mimo wszystko!
Żeby otrzymywać Boże błogosławieństwo, trzeba
przede wszystkim wierzyć i ufać Bogu. Postawę tę
widać szczególnie u biblijnej Judyty. Pomimo
trwającego oblężenia miasta, kobieta wzywa lud do
ufności w Bożą pomoc: „Oczekując od Niego
wybawienia, wzywajmy pomocy dla nas od Niego,
a On wysłucha naszego głosu, jeżeli Mu się
spodoba (Jdt 8, 17)”. Dodaje również, że należy
dziękować Bogu za to, że doświadcza swój lud: „Za
to wszystko będziemy dziękować Panu Bogu
naszemu, który doświadcza nas, tak jak i naszych
przodków (Jdt 8,25)”.
Bóg działa bez względu na okoliczności
Współpraca z Bożą łaską i zaufanie są trudne
zwłaszcza w momentach, kiedy sytuacja nas
przerasta. Historie opisane w Biblii, życiorysy
świętych, świadectwa innych pokazują jednak, że
Bóg działa niezależnie od wszystkiego. Kiedyś

słuchałam kazania Witka Wilka. Świecki
ewangelizator opowiadał w nim o pewnym
człowieku na skraju bankructwa. Mężczyzna
zaciągnął ogromny dług. Nie potrafił go spłacić i
postanowił popełnić samobójstwo. W ten sposób
jego rodzina miała zyskać odszkodowanie od
ubezpieczyciela i spłacić zobowiązanie. Kiedy
jechał zrealizować swój plan, dostał link do
nauczania Witka Wilka. Włączył nagranie i
usłyszał, żeby „spróbować z Jezusem”. Te słowa
mocno go uderzyły. Postanowił zatrzymać się na
chwilę na stacji benzynowej i poczuł, że musi
wypełnić kupon Lotto. W głowie pojawiały mu się
konkretne liczby. Następnego dnia okazało się, że
jego kupon był wygrany i udało się mu spłacić dług.
Bóg ocalił go w cudowny i niewyjaśniony sposób.
Sama również doświadczam Bożej pomocy.
Pod koniec zeszłego roku u mojego syna pojawiły
się dolegliwości chorobowe, które uniemożliwiły
mu normalne funkcjonowanie. Przez parę tygodni
jego aktywność została mocno ograniczona.
Z czasem przestał nawet uczęszczać do szkoły.
Chodziliśmy od lekarza do lekarza, ale nikt nie
potrafił postawić właściwej diagnozy. Wydawało
się nam, że nie ma już dla nas ratunku. W tym
całym nieszczęściu został nam tylko Bóg.
Zaufałam Mu. Udało się nam dostać do lekarki,
która pokierowała nas do szpitala. Syna przyjęto
na oddział, choć ilość miejsc w placówkach
medycznych z powodu koronawirusa była wtedy
mocno ograniczona. W ciągu 4 dni dokładnie
przebadano
syna,
postawiono
diagnozę
i wdrożono skuteczne leczenie. Obecnie wszystko
wróciło do normy. Wierzę, że gdyby nie Boże
błogosławieństwo i cudowne „zbiegi okoliczności”
być może do dziś syn nie mógłby normalnie
funkcjonować. Chwała Panu!
Magdalena Ślaska

Już was nie nazywam sługami […],
ale nazwałem was przyjaciółmi. (J 15,15)
Często bywa tak, że kogoś poznajemy, zaczynamy spędzać coraz więcej czasu ze sobą,
rozumiemy się, mamy wspólne oczekiwania wobec siebie i te same albo podobne
potrzeby i pragnienia. Czujemy, że mamy coś do zaoferowania drugiej osobie i w końcu to
my decydujemy, czy chcemy zaprzyjaźnić się z tą osobą.
Często bywa właśnie tak. Zazwyczaj!
Ale co w sytuacji, kiedy ktoś nam mówi
"Nazwałem was przyjaciółmi”?
Nie kto inny, ale sam Jezus nazwał nas
przyjaciółmi i to On zaproponował nam swoją
przyjaźń!
Dlaczego On chce być naszym przyjacielem?
I co my możemy wnieść w tę przyjaźń?
Z ludzkiego punktu widzenia w przyjaźni chcemy
być partnerami, którzy wspólnie czerpią korzyści
i się wspierają, a Jezus jako nasz Bóg naturalnie
jest silniejszy i to stawia nas w pozycji sług.
A jednak Jezus zaprasza nas do przyjaźni,
w którą możemy wejść, bazując na całkowitym
zaufaniu, pokazując nam drogę, którą możemy
razem z Nim pójść. Niesamowitą drogę! Drogę,
podczas której cały czas troszczy się o nas
i z największą uważnością, śledzi każdy nasz
krok.
Moglibyśmy się zastanawiać, czy zasługujemy
na tę przyjaźń i czy my cokolwiek możemy
wnieść od siebie. Możemy i to dużo!
Możemy ciągle i nieustannie kształtować nasz
sposób myślenia i rozumienia. Pamiętając, że to
nie my jesteśmy w centrum tego świata, bo to
miejsce jest już zajęte - zajęte przez naszego
przyjaciela Jezusa!
Możemy
odwzajemniać
miłość,
którą
obdarowywani
jesteśmy
codziennie
i nieustannie. Miłość Jezusa do nas, ale też i do
drugiego człowieka i wszystkiego, co Jezus
pokochał. Tylko najpierw musimy pozwolić
Jezusowi rozkochać nas w sobie żebyśmy mogli

powiedzieć za św. Pawłem: "Żyję już nie ja, ale
żyje we mnie Chrystus".
Co dzisiaj możemy zrobić, żeby pogłębić
swoją więź z Chrystusem?
Niebawem wkroczymy w okres Wielkiego Postu,
w który wprowadza nas Papież swoim orędziem,
gdzie zachęca nas abyśmy uświadomili sobie, co
jest celem Świąt Paschalnych i poprzedzającego
je czterdziestodniowego okresu nawrócenia.
Papież w swoim Orędziu pisze:
“Wielki Post to czas wiary, to znaczy: przyjęcia
Boga w naszym życiu i umożliwienia Mu
‘zamieszkiwania’ z nami. Post oznacza
uwolnienie naszej egzystencji od wszystkiego,
co ją przytłacza, także od przesytu informacji –
prawdziwych czy fałszywych – i od dóbr
konsumpcyjnych, aby otworzyć drzwi naszego
serca dla Tego, który przychodzi do nas
ogołocony ze wszystkiego, ale „pełen łaski
i prawdy'”.
Papież przypomina również, że odnowa wiary,
nadziei i miłości jest pilną koniecznością
w życiu każdego z nas. A możemy ją zrealizować
poprzez post, spowiedź, pełną skupienia
modlitwę i konkretne, nawet drobne gesty
miłości.
W przeddzień Wielkiego Postu to Papież podaje
nam odpowiedź, jak odwzajemniać Jezusowi
Jego zaproszenie do cudownej przyjaźni.
Czy chcesz zaprzyjaźnić się z Jezusem?
Barbara Sobota

MÓDLMY SIĘ PSALMAMI PSALM 23
Dobry Pasterz, Psalm. Dawidowy.

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę
odpocząć:
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoje imię.
Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie

pociesza.
Stół dla mnie zastawiasz wobec mych
przeciwników;
namaszczasz mi głowę olejkiem;
mój kielich jest przeobfity.
Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pańskim
po najdłuższe czasy.
ciąg dalszy na stronie czwartej

WYWIAD MIESIĄCA

5 PYTAŃ DO....
Kiedy się nawróciłeś i co było tego
przyczyną?

ROBERTA ROZMUSA

Sformułowanie „nawróciłem się” zmieniłbym
raczej na „zacząłem szukać obecności Boga
w życiu codziennym”. Od zawsze byłem
„zwykłym”,
praktykującym
katolikiem,
regularnie uczestniczyłem we mszach.
W 2013 r. dowiedziałem się od znajomego, że
w Gliwicach w kościele p.w. Chrystusa Króla
odbywają się msze z modlitwą o uzdrowienie.
Zdecydowałem się wziąć w nich osobisty
udział – uczestniczyłem w tych mszach
bardziej
z ciekawości niż duchowej
potrzeby. Wcześniej słyszałem o różnych
dziwnych sytuacjach, jakie miały tam
miejsce, np. spoczynku w Duchu św.
Chciałem zobaczyć, jak to wygląda.
Najbardziej zaintrygowała mnie z tej mszy
oprawa muzyczna. Zacząłem regularnie
uczestniczyć
w uwielbieniach. Słuchałem
nauczań, moja wiara stopniowo wzrastała.
W tamtym samym czasie w kościele św.
Józefa w Zabrzu tworzyło się Bractwo
Najświętszego Sakramentu, zastanawiałem
się nad wstąpieniem do tego bractwa.
Podczas jednego ze spotkań w Gliwicach
padły słowa poznania potwierdzające moją
decyzję przystąpienia do bractwa. Jestem
jego członkiem od roku 2014 r.
Duże znaczenie miały dla mnie również
rekolekcje z Marią Vadią. Podczas uwielbienia
charyzmatyczka miała słowa poznania,
podczas których wymieniła mnie z imienia. To
był dla mnie duży szok, tym bardziej że jej
słowa dotyczyły intencji, z jaką przyszedłem
na to spotkanie. Początkowo nie chciałem w
to uwierzyć i szukałem w internecie, czy ta
świecka ewangelizatorka ma znajomego o
takim imieniu. Niczego takiego jednak nie
znalazłem,
co
utwierdziło
mnie
w
przekonaniu, że te słowa były skierowane
właśnie do mnie.
Później dowiedziałem się o spotkaniach SNE
w parafii św. Kamila w Zabrzu. Na początku
przychodziłem raz w miesiącu na msze
z modlitwą o uzdrowienie, z czasem zacząłem
uczestniczyć w spotkaniach cotygodniowych.
Zapragnąłem zaangażować się w sekcji
muzycznej i jak Dawid wielbić Boga!

Jak odczuwasz Bożą obecność
na co dzień?

Żyjąc z Bogiem na co dzień, odczuwam radość.
Wcześniej byłem pesymistą, teraz wszystko się
zmieniło. Radzę sobie nawet z obecną sytuacją
związaną z koronawirusem.
Zdarza mi się też, że podczas modlitwy
przywołującej Ducha Św. odczuwam Jego
obecność, co jest dla mnie potwierdzeniem
wyboru właściwej drogi życiowej.

Czy doświadczyłaś uzdrowienia
fizycznego bądź duchowego?

Bóg uzdrowił mnie duchowo, inaczej patrzę na
życie. Wcześniej przejmowałem się sytuacjami,
wydarzeniami małej wagi, teraz jestem osobą,
która myśli pozytywnie, często żartuje,
a sprawy trudne życia codziennego staram się
powierzać Jezusowi.
Bóg uzdrowił mnie również fizycznie. Jako
nastolatek
miałem
częstoskurcz
nadkomorowy,
z
badań,
jakie
mi
przeprowadzono, wynikało, że mam przeciek
w sercu. Choć przechodziłem napady
stosunkowo łagodnie, sprawa była poważna.
Bałem się, że będę musiał mieć operację serca.
Po paru latach i kolejnych badaniach
diagnostycznych wszystkie objawy ustąpiły,
okazało się że przecieku nie ma. To cudowne
uzdrowienie wiążę z moim udziałem w
tygodniowych
rekolekcjach
misyjnych
odbywających się w Parafii. św. Kamila
w Zabrzu, na których powierzyłem Bogu moje
zdrowie.

Co daje Ci uczestnictwo
we wspólnocie?

Wspólnota to miejsce, gdzie mogę spojrzeć na
moje życie z innej perspektywy. Spotykam się
z braćmi i siostrami w wierze, by wspólnie
wielbić Boga, co daje mi ogromną radość.
Dzięki wspólnocie wzrasta moja wiara,
zmieniam się, staję się bardziej otwarty na
ludzi.

Jaki fragment Pisma Świętego jest
dla Ciebie szczególnie ważny?
Regularnie czytam Pismo Święte. Szczególnie
przemawia do mnie fragment przedstawiający
Dawida wielbiącego Boga. Dzięki Bogu
znalazłem sens życia. Jak mówią słowa Psalmu
23: (..) Choćbym szedł ciemną doliną, zła się
nie ulęknę, bo TY jesteś ze mną.

MÓDLMY SIĘ PSALMAMI PSALM 23
ciąg dalszy ze strony drugiej

Modlitwa do św. Michała
Archanioła

Święty
Michale
Archaniele,
To chyba najbardziej znany Psalm i mój ulubiony. Przeczytałam wspomagaj
nas
w
walce,
ostatnio interpretację tego Psalmu, w której autor zachęca, aby a przeciw niegodziwości
modlić się nim z perspektywy.... owcy. Bardzo mnie to zaskoczyło.
i zasadzkom złego ducha bądź
naszą obroną. Niech go Bóg
A co taka perspektywa oznacza?
pogromić raczy, pokornie o to
W oryginalnym tekście zamiast słowa Pan czytamy Adonai, które jest prosimy, a Ty, Wodzu zastępów
imieniem własnym Boga. Czyli ta owca zna Boga po imieniu. To anielskich, szatana i inne złe
znaczy, że musi z nim być bardzo blisko. Mówi o nim: „Mój Pasterz”. duchy, które na zgubę dusz
Poza tym jej relacja z Pasterzem oparta jest na zaufaniu, bo daje się ludzkich po tym świecie krążą,
Mu prowadzić Jego drogami. I owca wie, że te drogi są dla niej mocą Bożą strąć do piekła.
najlepsze. Wie, że znajdzie tam zielone pastwiska, stół obficie dla niej Amen.
zastawiony, że może odpocząć, że jest Ktoś, kto chroni ją od zimna,
dzikich zwierząt i odnajdzie, gdy się zgubi. Owca ufa Mu
bezgranicznie!
Jeżeli chcesz doświadczyć
Czy my jesteśmy taką owcą?
miłości Boga i bliźniego,
zapraszamy Cię w każdy
Czy jesteśmy w takiej relacji z Bogiem?
czwartek o godz.19.00,
Czy ufamy, że Pasterz jest od nas mądrzejszy i chce dla nas na spotkanie modlitewne
wszystkiego co najlepsze? Zawsze?
wspólnoty Szkoły Nowej
Czy możesz powtórzyć za słowami pieśni:
Ewangelizacji
Maryi
Królowej
Aniołów,
do
„Zaufałem Panu i już, niczego nie muszę się lękać.
kościoła p.w. św. Kamila
Zaufałem Panu i już, niczego nie muszę się trwożyć.
w Zabrzu.
W
każdy trzeci czwartek
Wierzę Mu, bo On ma moc przezwyciężyć w moim sercu zło.
miesiąca
Msza
Święta
Wierzę Mu, bo On ma właśnie taką moc!”
z modlitwą o uzdrowienie.
Zachęcam cię gorąco, abyś modląc się Psalmem 23, pomyślał o sobie
jak o owcy. O owcy, która ufa i polega na swoim Pasterzu i o tym,
co możesz zrobić, aby taką owcą się stać.
Dorota Sowa

Z CYKLU BOŻE OBIETNICE
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę,
powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Redakcja:
naczelny: Magdalena
Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Redaktor
Ślaska; m.slaska.sne@gmail.com
Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto Redaktorzy: Żaneta Babicz, Paweł
spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie Babicz; p.babicz.sne@gmail.com
wieczne,
a
Ja
go
wskrzeszę
w
dniu Autorzy tekstów: Barbara
Sobota, Dorota Sowa
ostatecznym. Ciało
moje
jest
prawdziwym Edycja tekstu: Renata Waloszek;
pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym r.waloszek.sne@gmail.com
napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, Opiekun duchowy: o. Maciej
Kostecki
trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący
Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie
spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, Strona internetowa:
który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który
jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa
ten chleb, będzie żył na wieki.
J 6, 53-59
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