
                       Modlitwa

Przyjdź Duchu Święty, przyjdź i rozpal nasze serca!
Namaść nas, rozpal ognia żar, ogarnij nas, wypełnij nas!
Ogarnij nas, wypełnij nas, obmyj nas, orzeźwij nas, 
napój mnie bym stała się Twą świątynią!
Wołam,  przyjdź  Duchu  Święty,  spraw  by  moje  serce  stało
się sercem słuchającym, pełnym pokory, prostoty i posłuszeństwa.
Wypełnij mnie, przeniknij mnie i moje życie.

„Zginam  kolana  moje  przed  Ojcem,  (…)  aby  według
bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego
wzmocnienie  siły  wewnętrznego  człowieka.  Niech
Chrystus  zamieszka  przez  wiarę   w  waszych  sercach;
(…).” Ef 3,14-17
„ (…) ziemia jest pełna  łaskawości Pańskiej.” Ps 33, 5b
„Przyszedłem  rzucić  ogień  na  ziemię  i  jakże  bardzo
pragnę, żeby on już zapłonął.” Łk 12, 49

Bądź uwielbiony Boże mój, Ojcze, Stworzycielu, do którego mogę
mówić Tato, bo jestem Twoją ukochaną córką. Raduje się serce
moje, bo Ty Tato zamieszkałeś w głębi z całą miłością, którą miałeś
do mojej osoby, który stwarzałeś to serce z prochu ziemi.
Bądź uwielbiony, Ty Boże, który zniżyłeś się do swego stworzenia,
do mnie – zamieszkałeś w nim. Boże! Mój Tato, jakże jestem cenna
dla  Ciebie!  Wybrałeś  mnie,  powołałeś  i  uzdalniasz.  Jesteś  przy
mnie troskliwy Ojcze, jak najczulsza matka, jesteś bo nie możesz
przestać mnie kochać, swej wybranej córki. Boże Wszechmogący,
Wszechmocny,  Łaskawy,  Przymierza,  Miłości,  Najwyższy  Pełen
Obfitości Łask! Ty, który byłeś, jesteś i będziesz!
Ty,  który  żyjesz  w  miłości,  stwarzasz  z  miłości,  prowadzisz
w miłości. Ty, który kochasz mnie bezinteresownie i wiernie. Znasz
mnie lepiej, niż ja sama, bo znasz głębię mego serca,  bo w nim
mieszkasz. Jesteś obecny Boże mój i Tato ukochany, Boże łaskawy,
Boże Przymierza, Boże miłości. Ty nie zostawiasz swego dziecka na
pastwę losu, towarzyszysz mu, po prostu jesteś, jesteś dla mnie.
Prowadzisz mnie na łąki zielone i karmisz mnie do syta. A kiedy
burze i ciemności zasłanią światło, zła się nie ulęknę, bo Ty idziesz
ze mną pośrod tej burzy. Patrzysz na mnie z miłością, podajesz mi
rękę i mówisz do mnie: Córko ufaj! Dałem ci obietnicę, dałem ci
Słowo,  dałem ci  Jezusa,  bo tak cię umiłowałem, że  Syna Swego
Jednorodzonego  ci  dałem,  byś  miała  zbawienie.  Wiesz
dziewczynko, każde z Nim spotkanie, to łaska darmo dana. On jest
twoim  przyjacielem  na  całe  życie.  Boga  wysławiajmy!  Boga
uwielbiajmy!

                            Krystyna Zalewska

Z  CYKLU BOŻE OBIETNICE

Kto nie bierze swego krzyża, 
a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. 

Kto chce znaleźć życie swe, 
straci je, a kto straci  swe życie

 z mego powodu, znajdzie je.         
                                                Mt 10, 38-39

Modlitwa do w. Michałaś
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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