OSOBISTA MODLITWA UWIELBIENIA
Duchu Święty, przyjdź, uczyń me serce słuchającym!
Prz 8: „Błogosławiony ten, kto mnie słucha”
Ps 48 „Wielki jest Pan i godzien wszelkiej chwały”
Ga 4 „Na dowód tego, że jesteśmy synami Boga wysłał do naszych serc
Ducha, Syna swego, który woła Abba, Ojcze”
J 2 „Ty zachowałeś dobre wino, aż do tej pory”.
Wszystko Tobie dziś oddaję, Jezu.
Ty masz być takim winem, które zachowuje całą swoją wartość, mimo
różnych niesprzyjających okoliczności, kolor, smak, przejrzystość, słodycz.
Inaczej staniesz się octem, który będzie miał jakąś wartość, ale będzie
mętne, kwaśne, a to nie to samo co wino.
Mów, sługa Twój słucha. Ufaj córko we wszystkim, oddałaś mi siebie, więc
Ja prowadzę, nie musisz nic tylko módl się każdego dnia o ster – a jest nim
Duch Święty. Moja moc. Dzięki, Jezu.
Bądź Błogosławiony Boże Ojcze, Abba, Ty który jesteś moim tatą, który mnie
powołał, wybrał i pragnie dla mnie szczęścia i radości. Wiem, Tato, że jestem
kochana, jak nikt. Wiem, że jestem kochana od momentu kiedy pomyślałeś
o moim istnieniu, cieszyłeś się bowiem nowym życiem. Bądź uwielbiony,
Boże Ojcze, Ty który wlałeś w me serce całą swoją miłość, stając się sercem
mego serca. Pragnąłeś bowiem być blisko mnie, tak jak nikt, więc ująłeś
mnie tym, co jest mi najbliższe, najpotrzebniejsze, za czym tęsknię, czego
pragnę. Miłością stałą, wierną, bezinteresowną, akceptującą. Ona po prostu
jest, tak jak Ty jesteś dla mnie, niezmiennie, stale. Bądź sławiony, który
znasz mnie lepiej niż ja sama siebie. Ty, który po prostu jesteś bez względu
na okoliczności, problemy, Ty który widzisz moje lęki, zagubienia, błędy,
niedociągnięcia, ale kochasz mnie stale, bo widzisz moją podatność na
złamanie, znasz moje rany, dostrzegasz moje boleści i jesteś. Mimo tego, że
zapominam i grzeszę, przychodzę do Ciebie ze skruszonym sercem. Wybacz
mi Ojcze. A Ty patrzysz na mnie z miłością i mówisz do mnie: „dałem ci
kogoś, kto Cię kocha, kto podaje ci rękę i mówi do ciebie Dziewczynko,
wstań”.
Tak, to Jezus, to mój Syn umiłowany, którego daję Tobie. On jest z tobą
przez wszystkie dni. On pragnie ci towarzyszyć na 100% każdego dnia, stoi
u drzwi twego serca. Otwórz je i zaproś Boga. Uwielbiony Jezu, który byłeś
Słowem, a stałeś się Ciałem. Bądź Błogosławiony, Ty który oddałeś za mnie
wszystko do ostatniej kropli najdroższej krwi, która mnie wybawiła
z niewoli. Uwielbiam Cię Jezu, uwielbiam Twe Imię, uwielbiam Twą miłość,
uwielbiam Twą krew, która uwalnia, oczyszcza, która uzdrawia, przemienia,
uświęca, daje nowe życie. Uwielbiam Cię Jezu, wychwalam, wysławiam,
Błogosławię Cię Baranku bez skazy, który jesteś i przychodzisz do mnie pod
postacią chleba i przemieniasz me serce, które dzięki Tobie staje się sercem
czystym. Obiecałeś Ducha, Ducha mocy Bożej, który nas namaszcza,
oczyszcza, rozpala, wypala, abyśmy głosili Bożą Chwałę. Bądź uwielbiony,
wychwalony, Ty który nas namaszczasz i pozwalasz nam wydawać dobre
owoce. Bądź uwielbiony!
Krystyna Zalewska

Z CYKLU BOŻE OBIETNICE
(…), o Boże; wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci,
w zbawczej Twej wierności! Wyrwij mnie z bagna, abym nie
zatonął, wybaw mnie od tych, co mnie nienawidzą,
i z wodnej głębiny! Niechaj mnie nurt wody nie porwie, niech
nie pochłonie mnie głębia, niech otchłań nie zamknie nade
mną swej paszczy! Wysłuchaj mnie, Panie, bo Twoja łaska
pełna jest dobroci; wejrzyj na mnie w ogromie swego
miłosierdzia! Nie kryj swego oblicza przed Twoim sługą;
prędko mnie wysłuchaj, bo jestem w ucisku. Zbliż się do mnie
i wybaw mnie; uwolnij mnie przez wzgląd na moich wrogów!
(…) Patrzcie i bądźcie radośni, ubodzy, niech ożyje wasze
serce, którzy szukacie Boga. Bo Pan wysłuchuje biednych
i swoimi więźniami nie gardzi. (Ps 69, 14b – 19, 33-34)

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
Jezusa
Zmartwychwstałego,
do kościoła p.w. św. Kamila
w Zabrzu.
W każdy trzeci czwartek
miesiąca
Msza
Święta
z modlitwą o uzdrowienie.
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