
 

 

 

 
Jak wygląda Twoja modlitwa? 

 
Ostatnio wpadła mi w ręce książka Marcina Zielińskiego poświęcona modlitwie. Długo jej 
nie czytałam. Wydawało mi się bowiem, że ten temat jest bardzo oklepany i trudno 
powiedzieć coś odkrywczego.  A jednak publikacja pozytywnie mnie zaskoczyła i zmusiła 
do refleksji. Postanowiłam podzielić się moimi przemyśleniami… 
 
Marcin Zieliński to świecki ewangelizator, 
który jeździ po całej Polsce (a czasami za granicę) 
i głosi Słowo Boże oraz modli się o uzdrowienie. 
Na swoim koncie ma również publikacje. Do 
najświeższych należy książka: „Modlitwa                    
w blasku Boga”. Autor odwołuje w niej się do 
Pisma Świętego, nauczania Kościoła 
Katolickiego. Nie brakuje również świadectw 
potwierdzających Boże działanie w codziennym 
życiu. Najbardziej poruszyły mnie jednak 
praktyczne wskazówki dotyczące modlitwy.  
Oto niektóre z nich: 

 
Modlitwa to droga 

Modlitwa ma różne poziomy. Pierwszy, na 
którym często się zatrzymujemy, ma charakter 
powierzchowny (cielesny). Koncentruje się 
jedynie na wypowiadaniu słów, ale nie idzie za 
tym zaangażowanie serca. Oczywiście każda 
modlitwa będzie wysłuchana, ale im większe 
zjednoczenie z Bogiem, tym większe owoce 
modlitwy. 

Święta Teresa z Avili posługiwała się obrazem 7 
komnat, przez które przechodził człowiek. Każde 
kolejne pomieszczenie oznaczało wzrost 
duchowy. Dobrnięcie do ostatniej komnaty było 
modlitwą pełną w całkowitym zjednoczeniu               
z Bogiem. 

 
Głęboka modlitwa zaczyna się, kiedy 
nie czujemy rozproszeń 

Na poziomie powierzchownym często zdarzają 
się rozproszenia, które skutecznie odwracają 
uwagę od tego, co najistotniejsze. Najważniejsze 
to nie zniechęcać się i trwać na modlitwie, dopóki 
natrętne myśli nie znikną. Jak przekonuje 
Marcin Zieliński, prawdziwa głęboka modlitwa 
pojawia się wtedy, kiedy odchodzą rozproszenia. 
Na ten temat wypowiadało się również wielu 
świętych – Ewagriusz z Pontu twierdził, że 
rozproszenia świadczą o tym, że umysł nie 
oderwał się od tego świata i nie jest gotowy na 
głębsze zjednoczenie z Bogiem. 

 
Uważaj na to, czym się karmisz! 

Na rozproszenia wpływa wiele rzeczy, m.in. nasz 
styl życia. Jeśli przez cały dzień oglądasz filmy  
akcji, później trudniej Ci się wyciszyć i stanąć 
przed Bogiem. Marcin Zieliński opisuje, że 
przełom w jego modlitwie nastąpił, kiedy pozbył 
się gier komputerowych, które bardzo go 
absorbowały. Przyznaje, że zrobił to z dużym 
trudem, ale nie żałuje, bo zobaczył wielkie owoce 
w życiu duchowym. 
 

Modlitwa to walka 
Diabeł boi się ludzi modlitwy i robi wszystko, by 
zniechęcić do relacji z Bogiem lub zatrzymać 
modlitwę na poziomie powierzchownym. Marcin 
Zieliński opisuje, że wielokrotnie – zwłaszcza po 
kilkudniowych posługach i konferencjach – 
pojawiały się u niego pokusy, by odpuścić                       
i odpocząć, bo przecież i tak dużo czasu spędził           
z Panem. I właśnie w takich momentach – jak 
tłumaczy autor książki – trzeba zaprzeć się 
samego siebie i stanąć przed Bogiem na 
modlitwie. 
 

Zadbaj o czas na modlitwę 
Ten punkt zawsze wydawał mi się 
problematyczny, bo w natłoku zajęć trudno 
znaleźć czas. Jak zatem budować relacje                        
z Bogiem? Marcin Zieliński przywołuje 
przypowieść o wdowim groszu. W biblijnej 
historii została opisana kobieta, która wrzuciła 
do kościelnej skarbony niewielką sumę, ale było 
to wszystko, co miała. Jezus tłumaczył 
apostołom: „Ta biedna wdowa dała więcej niż 
wszyscy bogacze razem wzięci! Oni bowiem 
wrzucili tylko część tego, co mieli w nadmiarze, 
ona zaś oddała wszystko, co miała na życie (Łk 21, 
3-4). Bóg widzi, ile każdy z nas ma czasu. Nie 
wymaga, żebyśmy dawali z siebie więcej, niż 
możemy. Nie chce, żebyśmy zaniedbywali życia 
zawodowego kosztem modlitwy. Możemy się 
modlić krótko i wracać do modlitwy nawet kilka  
                             Ciąg dalszy na stronie trzeciej. 
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WYWIAD MIESIĄCA 

                                5 PYTAŃ DO... 

                                        RENATY WALĘZY  
 
Kiedy się nawróciłaś i co było tego 
przyczyną? 

Mówi się, że „nawrócenie” to zmiana sposobu 
myślenia, który w efekcie prowadzi również do 
zmiany zachowania. Patrząc na moje duchowe 
życie, muszę przyznać, że nawrócenie ma wiele 
etapów i jest procesem, który się jeszcze nie 
skończył. Mam to niezwykłe szczęście, że 
wychowywałam się w wierzącej, katolickiej i tzw. 
„praktykującej” rodzinie. Jako dziecko niespecjalnie 
lubiłam chodzić na msze święte, ale już sakrament 
Komunii Świętej przyjęłam  
w moim odczuciu, bardzo świadomie. Jednakże w 
tym dziecięcym wieku moje wyobrażenie  
i postrzeganie Boga opierało się głównie na 
poczuciu, że powinnam być przykładnym Bożym 
Dzieckiem, żeby „zasłużyć” sobie na Jego Łaski i nie 
doświadczać kary za swoje nieposłuszeństwo.  

 

Zmiana sposobu myślenia o Bogu i postrzegania 
Jezusa jako najlepszego Przyjaciela przyszła                
w okresie nastoletnim podczas oazowych, letnich 
wyjazdów organizowanych przez Ruch Światło – 
Życie. Myślę, że to był bardzo istotny punkt w moim 
nawróceniu, oddaniu mojego życia w Jego Ręce              
i budowaniu prawdziwych relacji z Bogiem. 
Stanowił on gruntowne podwaliny na kilkanaście 
lat mojego życia, w którym podejmowałam ważne 
decyzje oraz wyzwania edukacyjne, zawodowe               
i rodzinne. Bóg był tą SKAŁĄ, na której wszystko 
budowałam.  

 

Kolejny etap mojego wzrastania, czyli nawrócenia 
wiąże się z trzema „punktami odniesienia”, które 
pojawiły się niemal równocześnie tj.: 

1. rozpoczęciem życia charyzmatycznego przez 
moją przyjaciółkę Izę (która obecnie            
w moich rodzinnych stronach jest liderem 
wspólnoty posługującej w charyzmatach          
i prowadzi Szkołę Nowej Ewangelizacji), 

2. pojawieniem się trudności w wierze              
u mojego starszego – nastoletniego syna, 

3. diagnozą guza mojej tarczycy – aby 
stwierdzić, czy zagraża mojemu życiu, 
trzeba go było usunąć i poddać badaniom. 

 

Te trzy czynniki sprawiły, że zaczęłam szukać 
bardziej i więcej, w wyniku czego poznałam 
Boga jako Miłosiernego Ojca, który poprzez  

działanie Ducha Świętego chce byśmy 
korzystali z całego ogromu darów, do których 
dzięki Ofierze Jezusa otrzymaliśmy prawo              
i dostęp. To poznanie sprawiło, że poczułam, że 
właśnie już tu na Ziemi mamy zadanie 
doświadczać namiastki „radości Nieba”, że nie 
musimy             w jakiś szczególny sposób 
„zasługiwać” by móc korzystać z darów Ducha 
Świętego, bo tak naprawdę i tak sami nie 
jesteśmy w stanie sobie „zasłużyć”, że 
wystarczy powiedzieć Bogu „TAK”, a On 
poprowadzi nasze życie w taki sposób, że 
codziennie wszędzie tam, gdzie się pojawimy, 
będzie „przychodzić Jego Królestwo”, że 
oddając mu swoją wolę – będzie się „spełniała 
Jego WOLA jako w NIEBIE tak        i na 
ZIEMI”. Tak więc przybywa mi lat i wraz z 
wiekiem wciąż się nawracam – zmieniam 
sposób myślenia                 o Bogu, zmieniają się 
moje relacje...  
i ciekawa jestem co On jeszcze przede mną 
odkryje... :-) 

 
Jak odczuwasz Bożą obecność                     
na co dzień? 

Bożą obecność odczuwam w dwóch aspektach. 

Jeden z nich stanowi trudną do określenia 
„więź”- taki rodzaj nieustannej łączności – to 
tak, jakby Twoja modlitwa – rozmowa trwała od 
momentu, kiedy się obudzisz do momentu, aż 
zaśniesz... Takie trwanie w Nim... 

Drugi aspekt to namacalne dowody Jego 
MIŁOŚCI w ludziach, których stawia na mojej 
drodze. Takim największym dowodem na Jego 
obecną MIŁOŚĆ każdego dnia jest mój MĄŻ, 
dzięki któremu czuję się kochana, akceptowana, 
taka jak jestem zarówno z zaletami jak i wadami 
oraz wiem, że mogę zawsze liczyć na 
wsparcie...Wspaniale to Pan Bóg wymyślił                
i cudownego Męża mi stworzył :-) 

 

 
Czy doświadczyłaś uzdrowienia            
fizycznego bądź  duchowego? 

Zawsze byłam osobą bardzo wrażliwą                        
i przejmującą się wieloma rzeczami, więc Bóg 
niejednokrotnie leczył moje „lęki” i dzięki temu 
uzdrawianiu mogłam i mogę efektywnie 
podejmować życiowe wyzwania. Co do 
uzdrowienia fizycznego, to wierzę, że 
nieustannie otrzymuję łaski zdrowia. 
Szczególnie jestem wdzięczna, że Bóg wysłuchał 
modlitw i mój guz tarczycy, który został 



 

 

usunięty, okazał się niegroźną zmianą, która nie 
zagraża mojemu zdrowiu i życiu. 

 

Co daje Ci uczestnictwo                                   
we wspólnocie? 

Z uwagi na moje zawodowe i rodzinne zadania, 
muszę przyznać, że mojego uczestnictwa we 
wspólnocie nie można uznać za pełne. Przychodzę 
na spotkania wspólnoty, jeśli nie muszę być w tym 
czasie w pracy albo jeśli „wyrobię” się z innymi 
obowiązkami i nie „padam na twarz”. Chciałabym 
przy okazji podkreślić, że baaaardzo się cieszę, że 
mogę być takim „nieregularnym” uczestnikiem, 
który tak naprawdę jest bardziej biorcą niż dawcą... 
Uczestnictwo we wspólnocie daje poczucie: 

− jedności przed Panem w Jego uwielbieniu, 

− wypełniania woli, że mamy się wzajemnie za 
siebie modlić, 

− potwierdzenie Bożego działania i chęci 
mówienia do nas przez udzielane 
charyzmaty, 

− siły modlitwy wstawienniczej, 

− głębszego poznawania Boga, 

− Bożej Obecności w drugim człowieku. 

 
Jaki fragment Pisma Świętego jest 

dla Ciebie szczególnie ważny? 

Z moją wrażliwością i nadmiernym 
przejmowaniem się, o których wcześniej 
wspomniałam, Bóg „rozprawił się” i „rozprawia 
się” w taki szczególny sposób dwoma 
fragmentami Swojego Słowa. 

Z Nowego Testamentu jest to ewangelia św. 
Mateusza „Każdego więc, kto tych słów moich 
słucha  
i wypełnia je, można porównać z człowiekiem 
roztropnym, który dom swój zbudował na skale. 
Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się 
wichry         i uderzyły w ten dom. On jednak nie 
runął, bo na skale był utwierdzony.” (Mt.7, 24-
27). 

Ze Starego Testamentu to Psalm 127,                        
a zwłaszcza fragment „Jeśli Pan domu nie 
zbuduje, na próżno trudzą się ci, którzy go 
wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, 
strażnik czuwa daremnie”. 

W myśl tych słów staram się realizować moje 
życiowe zadania najlepiej jak potrafię, 
„budować” rzetelnie, ale by nie zamartwiać się 
efektami, by mnie strach nie paraliżował, jak 
przychodzą przeciwności i problemy – to po 
prostu oddaję Bogu wszystko co „buduję”,                
z czym się mierzę, trwam w Nim i powtarzam 
„Jezu ufam Tobie” ... 

Jak wygląda Twoja modlitwa? 

Ciąg dalszy ze strony pierwszej
 
razy dziennie (takie praktyki znajdują 
odzwierciedlenie w liturgii godzin). Można też 
przeznaczyć jedną dłuższą porę na modlitwę. 
 

Zadbaj o jakość modlitwy 
Modlitwa powinna być czasem spędzonym                 
z Panem. Niezależnie, czy trwa tylko 10 minut, 
czy godzinę. Zadbaj, by nic Cię nie rozpraszało. 
Odstaw komórkę, wyłącz telewizor, zamknij się 
w pokoju. Znajdź odpowiedni moment na 
modlitwę – spotkanie z Bogiem nie powinno 
być przerywnikiem w czasie reklam 
telewizyjnych. Nie zostawiaj modlitwy na koniec 
dnia, kiedy jesteś senny i trudno Ci się 
zaangażować. 
 

Bądź wierny i nie zapominaj                                 
o modlitwie 

Bóg zna Twoje serce. Wie o Tobie więcej niż Ty 
sam. Nie wymaga wzniosłych słów czy gestów. 
Duch Święty sam uczy Cię modlitwy. Jeśli nie 
wiesz, co mówić, trwaj w ciszy przed Panem. Nie 
zaniedbuj jednak codziennej relacji. Bądź 
wierny, a zobaczysz, że po jakimś czasie Pan Ci 

to wynagrodzi, a Twoje życie duchowe stanie się 
bardziej wzniosłe. Zaczniesz lepiej rozumieć 
Słowa z Pisma Świętego i głębiej przeżywać 
Mszę świętą. 
 

Kiedy prosisz o wielkie rzeczy, 
oczekuj ich 

Modlitwa to spotkanie z Panem Panów i Królem 
Królów. Bóg traktuje Cię serio, jesteś dla Niego 
ważny. Jeśli go o coś prosisz, oczekuj, że Cię 
wysłucha. Jak można przeczytać w Piśmie 
Świętym: „Wielką moc posiada wytrwała 
modlitwa sprawiedliwego”. 
Modlitwa to wielka rzecz. Warto zadbać                   
o rozwój duchowy, choć nie zawsze jest to 
proste. Pojawiają się rozproszenia, 
zniechęcenia, ale trzeba być wiernym i podążać 
za Panem. Bracie, siostro, zachęcam Cię do 
modlitwy, pomimo trudności. Wierzę, że 
zobaczysz wielkie duchowe owoce! 
                                                    Magdalena Ślaska 
 
*Artykuł opracowany na podstawie książki    
Marcina Zielińskiego „Modlitwa w blasku Boga”. 

                
 



 

 

 
 

Jezu, najdroższy, co ja mogę Ci ofiarować?  
 

Wszystko!!! To pierwsze, o czym pomyślałam. Jednak czułam, że to nie do 

końca jest prawda. Łatwo powiedzieć, ale czy rzeczywiście wszystko i zawsze. 

Chciałabym, ale jestem słaba. Czasami po bardzo głębokiej modlitwie 

przychodzą rozproszenia. Cisną się nieproszone, chociaż oddaję moje 

sprawy, prace, rozmowy Jezusowi, to „sprawy tego świata” przysłaniają 

Królestwo Niebieskie. Wszystkiego nie potrafię Ci oddać. 

 

Jezu kochany ofiarowuję Ci zatem moje słabości, moje trudności! Wszystko 

co mnie od Ciebie oddala i proszę daj mi to co mnie do Ciebie przybliża! 

Czułam jednak pewien niedosyt. Rozważałam dalej. Pomyślałam                              

o Eucharystii. Jezu, to przecież Ty ofiarowałeś się cały dla nas! 

 

Jezu najdroższy Ciebie ofiarowuję Ojcu w niebie na przebłaganie za 

grzechy moje i całego świata!  

 

                                                                                         Renata Waloszek 

 
 

 Z CYKLU BOŻE OBIETNICE 
 

Pan miłuje tych, co zła nienawidzą,  
On strzeże życia swoich świętych,  

wyrywa ich z ręki grzeszników. 
 
                                    Ps 97, 10 

 

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. 
 

 
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. 

 

 

Redakcja: 

Redaktor naczelny: Magdalena 

Ślaska; m.slaska.sne@gmail.com 

 

Redaktorzy: Żaneta Babicz, Paweł 

Babicz; p.babicz.sne@gmail.com 

 

Autorzy tekstów: Barbara 
Sobota, Dorota Sowa 

 

Edycja tekstu: Renata Waloszek; 
r.waloszek.sne@gmail.com 

 

Opiekun duchowy: o. Maciej 

Kostecki              

 
 

Strona internetowa: 
www. snezabrze.pl 
 

 
 

mailto:m.slaska.sne@gmail.com#_blank
mailto:p.babicz.sne@gmail.com
mailto:r.waloszek.sne@gmail.com#_blank

