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Eucharystia z … Maryją?
TAK! Chcę się z Tobą podzielić swoim doświadczeniem przeżywania Mszy
Świętej z Maryją. Na podstawie tego, jak Matka Boża jest ukazywana na kartach
Pisma Świętego oraz jak przedstawia Ją Kościół, odkrywam, czego mogę się od
Niej uczyć, by głębiej przeżywać Eucharystię.
Jak podaje Kościół, Maryja jest kobietą,
która znała Pisma. Ona w momencie
Zwiastowania nie wątpi w to, co mówi Jej
Gabriel. Nie zastanawia się czy to prawda, że Syn
Boga ma przyjść na ziemię (nurtuje ją tylko
pytanie, jak to się stanie). Maryja jest
przygotowana, bo wcześniej usłyszała to
z proroctw. Tego mnie nauczyła – bycia
przygotowaną! Tak jak Ona poznaję wcześniej,
czyli zaznajamiam się przed Mszą Świętą
z czytaniami z Liturgii Słowa. Mój plan
minimum, kiedy mam mało czasu, to
przeczytanie Ewangelii. Dzięki temu pozwalam,
żeby Słowo Boże już mogło we mnie pracować. A
kiedy podczas Liturgii Słowa pojawi się
rozproszenie, to wciąż wiem, co było
odczytywane nawet, jeśli jakieś zdanie umknie
mojej uwadze.
Zachwyca mnie jak Maryja reaguje na
Słowo. Ona od razu wprowadza Je w czyn!
Nie zostawia dla siebie, a dzieli się Nim
( Łk1, 39-45). Uczę się tego od Niej, by Słowo,
które usłyszę na Eucharystii, nieść dalej. Jak to
robię? Dzielę się z mężem tym, co mnie poruszyło, rozradowało albo tym, co było dla mnie
trudne, niezrozumiałe. Do tego też Cię zapraszam! Rozumiem, że czasem w rodzinie nie jest
to łatwe, ale zawsze możesz wysłać komuś SMSa albo zadzwonić. Niech Słowo biegnie dalej!
Przyznam się przed Tobą do tego, że przed
pandemią nie przyjmowałam Komunii
Św. na rękę. Od kogo się tego uczyć, by robić to
w sposób godny i pełny szacunku? Z pomocą
przyszła Maryja. Zrodziła się we mnie myśl –
przecież przyjmując Ciało Chrystusa, biorę
udział w Tajemnicy Odkupienia, czyli we Wcieleniu, Śmierci i Zmartwychwstaniu Pana. Maryja

jako jedyny człowiek była obecna w dwóch wydarzeniach, trzymając w dłoniach ciało swego Syna.
Był to moment po narodzeniu (Łk 2,7) oraz po
śmierci Jezusa (jak podaje Tradycja Kościoła)
Ciało Chrystusa złożono na ręce Maryi). Rozważałam na modlitwie te dwie sceny, obserwując,
jak Maryja układa ręce, jak patrzy na swego
Syna… I zapragnęłam być tak blisko Jezusa jak
Ona, by chwila, w której trzymam Jego Ciało
w swoich dłoniach była zatrzymaniem… Chwilą,
w której jestem tylko ja i On.
Czy zastanawiałaś/-eś się kiedyś nad przekazywaniem Znaku Pokoju na Eucharystii? Ja nie miałam większej refleksji nad tym,
dopóki nie spojrzałam na Maryję. I aż się zawstydziłam. Maryja, kiedy składa wizytę Elżbiecie
ówczesnym zwyczajem pozdrawia ją (Łk 1, 4041). Żydzi posługiwali się przy tym słowem
„SHALOM” co oznacza pokój. Dla nich nic nadzwyczajnego, to jak jakbyśmy się przywitali słowem „cześć”. W tej zwykłej czynności jak niesamowita jest Maryja, że kiedy wypowiada jedno
SHALOM, Elżbieta zostaje napełniona Duchem
Świętym. Wyobrażasz sobie jakbyśmy na niedzielnej Eucharystii tak przekazywali sobie Znak
pokoju? Wszyscy napełnieni Duchem Świętym.
Co by się wtedy działo…
Zachęcam Cię do przeżywania Eucharystii z Maryją i odkrywania innych obszarów, w których
można Ją naśladować. I bez obaw! Z Maryją cudowne jest to, że nie zbłądzisz. Bo Ona zna tylko
jedną DROGĘ- JEZUSA. Tego, który jest Drogą,
Prawdą i Życiem.
Anna Zalewska

ŚWIADECTWA Z KURSU „NOWE ŻYCIE”
Przychodząc na kurs, nie oczekiwałam jakiegoś „wow”. Poszłam, bo zaprosiła mnie siostra
(…). Na sam koniec po modlitwie wstawienniczej poczułam radość, której tak bardzo mi było
trzeba. Chciałam śpiewać, a wewnątrz mnie wszystko się radowało. I to było to, za czym tak
bardzo tęskniłam. W trakcie modlitwy wstawienniczej jeden z prowadzących powiedział, że
Jezus jest ze mnie dumny i mnie przytula. Bardzo chciałam to usłyszeć.
Kamila
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na kurs wybrałem się z żoną Anią. Od pond roku
pragnęliśmy wziąć udział w Nowym Życiu. Kiedy tu przybyłem od samego początku docierały
do mnie odpowiedzi na moje pytania, które nagromadziły się na przestrzeni lat. W każdym
nauczaniu
i świadectwie pojawiała się odpowiedź i rozwiązanie moich problemów oraz
wątpliwości. Ostatni dzień kursu uświadomił mi, że żeby pójść dalej, zrobić kolejny krok, muszę
wstąpić do wspólnoty
i to stało się dla mnie jasnym celem.
Adam
Kurs Nowe Życie zmienił moje postrzeganie. Nigdy nie poczułam tylu emocji duchowych.
Poczułam radość i szczęście w momencie, kiedy otworzyłem serce i przyjęłam Pana Jezusa.
Pragnę dalej podążać drogą, która prowadzi do zbawienia. Osoby, które tu spotkałam zrobiły
na mnie niesamowite wrażenie. Zawsze marzyłam, żeby być w takim miejscu. Wiem, że to Pan
Jezus mnie tu pokierował. Dziękuję wszystkim organizatorom. Jesteście cudowni w tym, co
robicie, przekazując w taki sposób uwielbienie naszego Pana (…). Czuję się po tym kursie,
jakbym dostała nowe życie.
Jolanta
Podczas tego kursu Jezus mnie kruszył. Zrozumiałam, że muszę oddać Mu władzę nad swoim
życiem, chociaż wiem, że jest to dla mnie bardzo trudne. Wierzę, że słowa, które Pan dał
jednemu ze wstawienników, żebym się nie martwiła o przyszłość, bo dość ma dzień swojej biedy,
były właśnie dla mnie. Nie będzie to dla mnie łatwe. Wiem to już teraz. Amen.
Natalia
Pomimo rozterek w życiu i smutku, Bóg mnie kocha. Zawsze mogę na niego liczyć. On mnie
wysłucha. Wierzę, że był jest i będzie ze mną (…).
Maria
(…) Spotkanie z tymi wspaniałymi braćmi i siostrami odmieniło moje serce. Jestem
przeszczęśliwa, wiedząc, że Bóg mnie kocha bezgranicznie, bezwarunkowo, że moje grzechy z
przeszłości zostały odkupione przez Jezusa. Teraz wstaję rano. Spoglądam w niebo i mówię:
„Tatusiu, Ty mnie naprawdę kochasz. Jesteś ze mną od momentu mych narodzin. Chwała Ci za
to!!! Dziękuję, że podałeś mi rękę, gdy tkwiłam w bagnie duchowym”. Dzięki temu kursowi
czuję, że rodzę się na nowo, że stara Marzena umarła, by narodziła się na nowo.
Marzena
Moje nawrócenie nastąpiło 15.08.2015 i trwało etapami. Jestem w Kościele od 6 lat. Wszystko
poznałam od początku i wciąż poznaję i uczę się. Dzięki Waszym rekolekcjom zdałam sobie
sprawę, że nie otworzyłam się dotychczas w całości na działanie Ducha Świętego. Wiem, że
teraz to zmienię i pozwolę Mu działać w moim życiu.
Agnieszka

Jadąc na kurs Nowe Życie, nie miałam konkretnych oczekiwań. Po prostu pragnęłam całym
sercem go przeżyć. Pierwszego dnia czułam się zaskoczona, a może nawet rozczarowana tym,
co Pan Bóg zaczął mi pokazywać. To był obraz, który bolał. Miałam wręcz wrażenie, że czułam
się przybita tym, co słyszę, jednak drugiego dnia wszystko zaczęło się układać w jedną,
konkretną, zrozumiałą całość. Otrzymałam odpowiedź na pytanie, które zadawałam sobie od
wielu tygodni: „Czemu i dlaczego pewne wydarzenia miały miejsce w moim życiu?”. Wieczór
przyniósł to, czego zupełnie się nie spodziewałam. Podczas modlitwy wstawienniczej Duch
Święty dotknął mnie i poruszył. Poczułam Jego działanie w swoim sercu i ciele. Jestem pełna
wiary, że kolejni dni i tygodnie przyniosą wiele zmian w moim życiu.
Ania
Bóg pokazał mi swoją miłość do mnie realnie, namacalnie. Bóg pokazał, że jest żywy Kościół,
który jest bogaty, różnorodny i kolorowy oraz żyje w ludziach i przez ludzi. Bóg mówił do mnie
przez ludzi na tym kursie. Bardzo ważne było dla mnie doświadczenie Ducha Św., który wie,
czego potrzebuję lepiej niż ja sama. Duch Św. pokazał mi to, co już wiedziałam i coś nowego, z
czego nie zdawałam sobie sprawy.
Basia
Dziękuję za kurs. Doświadczyłem zrozumienia moich problemów, a mianowicie, że nie jestem
w nich sam, że są ludzie, którzy mają podobną historię.
Heniek
Bóg mnie kocha i jestem dla Niego ważna.
Iwona
Kurs „Nowe Życie” pozwolił mi na nowo spojrzeć na moje postrzeganie wiary, które do tej pory
było budowane na modlitwie i katechezie. Relacje te wynosiłem z domu, szkoły i rozmowy
z księdzem. Mogę powiedzieć, że wydawało się to bogate i pełne poznania Boga. Dopiero
uczestnictwo w kursie pokazało, jak bardzo się myliłem. Doświadczyłem dużej dawki Bożego
miłosierdzia.
Sławek
Bóg wciąż uczy mnie widzieć miłość.
Stanisław

Czy można na nowo przeżyć „Nowe życie”?
Właśnie zakończył się kurs „Nowe Życie” organizowany przez naszą wspólnotę.
Uczestniczyłam w nim jako jedna z osób posługujących. Ponieważ kilka lat temu przeżyłam
kurs jako uczestnik kompletnie nie spodziewałam się, że treści, obrazy i nauczania ponownie
mnie dotknął i jeszcze bardziej otworzą na Chrystusa. Był to dla mnie zaskakujący i bardzo
owocny czas. Jezus jeszcze bardziej przytulał mnie do swego serca, ponownie zapewnił o swojej
miłości i o tym jaka ważna jestem dla Niego. Rozbudził we mnie pragnienie poznawania Jego
Słowa, którego brakowało mi wcześniej. Pokazał, jak ważne jest to, co robię na co dzień, nawet,
jeśli sama tak nie myślę. Wystarczy, że robię to z sercem, bez narzekania i jak najlepiej potrafię.
Bóg jest wielki, pozwól Mu tylko działać!
Dorota Sowa

Przytulenie
O Jezu mój miły, tak chcę Cię ugościć,
oddać wszystko co mam najlepsze.
Lecz Ty chcesz tylko jednego....
Mojego serca na oścież otwartego,
dziecięcego wzroku szukającego Ciebie,
małych rączek na Swej twarzy,
ufnego spojrzenia, oddania.
Wtedy przytulasz mnie mocno,

Modlitwa do św. Michała
Archanioła
Święty
Michale
Archaniele,
wspomagaj
nas
w
walce,
a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha bądź
naszą obroną. Niech go Bóg
pogromić raczy, pokornie o to
prosimy, a Ty, Wodzu zastępów
anielskich, szatana i inne złe
duchy, które na zgubę dusz
ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła.
Amen.

słyszę rytmiczne bicie Twego serca,
wpadam głębiej, zatracam się w Tobie,
wsiąkam powoli i znikam.
Jezu trzymaj mnie w Swych objęciach,
tak blisko Ciebie być pragnę,
karm mnie swoim ciałem,
trzymaj za rękę już zawsze!
Dorota Sowa

ZAPRASZAMY DO POSŁUGI WE WSPÓLNOCIE
Aby zgłosić swój udział, wystarczy napisać na adres
kontakt@snezabrze.pl lub podejść do naszych animatorów.
Poniżej lista realizowanych przez nas przedsięwzięć:
•

•
•

•

•

Grupki dzielenia – co 2 tygodnie spotykamy się
w kilkuosobowych grupach, aby dzielić się swoimi doświadczeniami
życia z Bogiem i wspólnie się modlić. Chcesz dołączyć do jednej
z grupek? Daj znać!
Służba liturgiczna – posługa przy ołtarzu podczas Mszy Świętej
z modlitwą o uzdrowienie
Żywy Różaniec – każda z posługujących osób zmawia jedną
dziesiątkę różańca w wyznaczonej intencji. W ten sposób nasza
wspólnota codziennie odmawia cały różaniec. Chcesz do nas
dołączyć? Zapraszamy!
Sekcja muzyczna – gromadzimy się co czwartek, by śpiewem
wielbić Boga. Jeśli chciałbyś/chciałabyś stać się częścią naszego
zespołu, zgłoś się.
Gazetka SNE – co miesiąc rozdajemy bezpłatnie naszą gazetkę.
Masz ochotę podzielić się swoimi doświadczeniami, napisać
świadectwo lub wesprzeć nasze prace redakcyjne? Czekamy na
Ciebie!

Jeżeli chcesz doświadczyć
miłości Boga i bliźniego,
zapraszamy Cię w każdy
czwartek o godz.19.00,
na spotkanie modlitewne
wspólnoty Szkoły Nowej
Ewangelizacji
Maryi
Królowej
Aniołów,
do
kościoła p.w. św. Kamila
w Zabrzu.
W każdy trzeci czwartek
miesiąca
Msza
Święta
z modlitwą o uzdrowienie.
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Z CYKLU BOŻE OBIETNICE
Gdybyś zawsze podążał drogą Bożą,
żyłbyś w pokoju na wieki.
Ba 3, 13
Biblia Pierwszego Kościoła
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