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SIERPIEŃ - 2020 – Proście w imię Moje! 

„A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu.  O cokolwiek 

prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.” J 14, 13-14 

Sierpień jest miesiącem bogatym w wydarzenia. Są wakacje – ludzie wyjeżdżają na odpoczynek. Niektórzy jadą na 

specjalne rekolekcje w różnych miejscach odosobnienia. W sierpniu ruszają pielgrzymki z różnych miast w kierunku 

Jasnej Góry – to pewien rodzaj rekolekcji w drodze. W sierpniu katolicy w Polsce podejmują zobowiązania 

abstynenckie w celach religijnych. Obchody 15 sierpnia w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a u 

nas w tym dniu setna rocznica Cudu nad Wisłą. To sto lat temu w Bitwie Warszawskiej rozgromiliśmy Armię rosyjską, 

która szła na podbój Europy. Czy wiesz o tym,  że wtedy właśnie 27 lipca 1920 roku na Jasnej Górze polscy Biskupi 

wezwali cały naród katolicki do postu i modlitwy różańcowej w tej intencji – modlitwa i post to siła wiary Polaków 

była wsparciem w Bitwie Warszawskiej. Dziś też modlimy się za Polskę o ocalenie od zalewu ideologią geder – LBGTQ 

. Modlimy się za ludzi, naszych braci, którzy są zarażeni tym wirusem, który rozprzestrzenia się i niszczy bliskie nam 

osoby. Ta zaraza, bardzo groźna, bo niszczy naszego ducha i rości sobie prawo do istnienie i rozprzestrzeniania się w 

Polsce i w świecie przez różne szkolenia i manifestacje. Modlitwa o ocalenie – Jezus mówi do nas o cokolwiek prosić 

będziecie w imię moje, Ja to spełnię…  

KKK 2629 Nowotestamentowe słownictwo wyrażające błaganie jest bogate w odcienie znaczeniowe i oznacza: 

prosić, żalić się, wołać natarczywie, wzywać, podnosić głos, krzyczeć, a nawet "walczyć w modlitwie" (Por. Rz 15, 

30; Kol 4, 12). Najbardziej jednak zwyczajną formą błagania, ponieważ najbardziej spontaniczną, jest prośba.  

Przez modlitwę prośby wyrażamy świadomość naszego związku z Bogiem: jako stworzenia nie decydujemy o 

naszym początku, nie jesteśmy panami naszego losu; nie stanowimy sami dla siebie celu; ponadto jako 

chrześcijanie wiemy, że – będąc ludźmi grzesznymi – odwracamy się od naszego Ojca. Prośba jest już powrotem do 

Niego. 

O cokolwiek – o co możesz się modlić w imię Jezusa? O co prosić dziś – Cud nad Wisłą  - można doświadczyć  też 

cudu,  gdyż Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Krucjata Wyzwolenia Człowieka - to przestrzeń, w 

której niektórzy z nas doświadczyli cudu – słyszeliśmy we wtorek  świadectwa.  

A dziś znowu trzeba stanąć razem w modlitwie o ocalenie ludzi pogrążonych, zniewolonych ideologią LGBT – może 

znamy takie osoby, są naszym OIKOS. Może słyszeliśmy o pewnych osobach medialnych – którzy szerzą tę ideologię, 

a są naszymi braćmi, Polakami – modlitwą prośmy w ich intencji. Jest DUCHOWA ADOPCJA OSOBY LGBT – zacznij już 

dziś.  

Jezus umarł na krzyżu za nas ludzi grzesznych i słabych – dokonał zbawienia. Teraz trzeba ten dar Jego miłości przyjąć 

z wiarą i podążać drogą życia według Ducha Świętego  Św. Paweł w swoich listach piętnuje życie bezbożne według 

ciała i wzywa, aby poddać się Duchowi Świętemu i żyć według ducha.  

Wspólnota jest miejscem formacji uczniów Jezusa, którzy podejmują wysiłek życia w Duchu Świętym. Jest to wysiłek, 

wymaganie, które stawiamy sobie, aby omijać rafy koralowe na głębinach oceanu życia, aby nasz  statek nie rozbił się 

i nie zatonął. Chcemy w spotkaniach ukazywać te przestrzenie i zagrożenia, które mogą spowodować katastrofę.  

Zachęcamy Was, abyście włączyli się w Krucjatę Wyzwolenia Człowieka  i Ruch Czystych Serc – to są inicjatywy, które 

zrodziły się w Kościele dla ocalenia człowieka. 
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PLAN SPOTKANIA 

1. Modlitwa do Ducha Świętego – Poruszaj się Duchu Święty w nas… 

2. Psalm 17 –   przeczytać wspólnie i modlitwa wersetami 

3. Pieśń: W Tobie jest światło… 

4. Modlitwa, spontaniczne uwielbienie, śpiewy w językach 

5. Pieśń: Mój Jezu, mój Zbawco… 

6. Dzielenie się: co Jezus zrobił dla mnie, co ja zrobiłem dla Jezusa 

7. Pieśń: Jezu Tyś jest światłością mej duszy… 

8.  Słowo Boże: J  14, 13-14  Konferencja ks. Romana – odsłuchać 

9. Pogłębienie – Rozmawiajmy o Krucjacie Wyzwolenia Człowieka, dajmy świadectwo i zachęcajmy 

się, aby ci, którzy jeszcze nie podjęli tej decyzji mogli się dołączyć. Rozmawiajmy o czystej miłości 

– przeżywaniu relacji zakochania w czystości i Krucjacie Czystych Serc. Podejmijmy modlitwę 

adopcji duchowej osób dotkniętych LGBT.  

10. Pieśń: Śpiewajmy Mu, dziękujmy Mu… spontaniczne dziękczynienie 

11. Pieśń: Serce wielkie naj daj, zdolne objąć świat… Modlitwa próśb.  

12. Wstawiennictwo nad każdym z członków grupy o wylanie Ducha Świętego..   

13. Ojcze Nasz i Jezu, jedyny pasterzu Twojej owczarni… 

1. Zorganizujmy sobie w grupce wyjazd weekendowy do jakiegoś sanktuarium lub miasta np. 

Wadowice, Licheń, Jasna Góra, Łagiewniki, Gietrzwałd – niech to będzie pielgrzymka… 

2. Zlot Wody Życie w Czarnej Górze 5 – 13 września – zapraszamy też małżeństwa z dziećmi… 
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LIPIEC 2020  

Każdy dzień jest zwycięstwem, jeśli w ręce Pana zechcesz oddać go… Śpiewamy często tę piosenkę – modlitwę.           

I słusznie, bo ona przypomina nam, że jesteśmy powołani do zwycięstwa. Nie możesz przegrać życia. Oddać życie w 

ręce Pana, to zaufać Mu i przyjąć moc Ducha Świętego, który przychodzi z pomocą naszej słabości. Śpiewajmy więc i 

módlmy się powierzając swoje życie Panu i otwierajmy się na Ducha Świętego. 

JA ZWYCIĘŻYŁEM ŚWIAT!  Kiedy Jezus wypowiedział te słowa?  Otóż są to ostatnie słowa tzw. mowy pożegnalnej. 

Jezus za chwilę idzie do Ogrójca i rozpocznie się Jego Pascha – tzn. męka, śmierć i zmartwychwstanie. Jezus w mowie 

pożegnalnej uprzedza uczniów i przygotowuje na to, co ma nastąpić. Zapowiada odejście i przyjście Parakleta – 

Ducha Prawdy. Będą prześladowania, doświadczą odrzucenia, a teraz rozproszą się, będą  rozbici wewnętrznie… 

Jezus mówi: „To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Ja 

zwyciężyłem świat.”  

 Gdzie tu zwycięstwo? W oczach świata, żydów, którzy pojmali Go i skazali na śmierć to oni zwyciężyli, usunęli Go z 

powierzchni, niebezpiecznego nauczyciela, który głosił jakieś nauki i czynił cuda – był niebezpieczny i udało się szybko 

Go skasować. Tak myśli i widzi świat. Ta logika świata jest i dziś popularna i powszechna w świecie. Jest świat i jego 

mentalność i jest Ewangelia królestwa, którą głosi Jezus i dziś Kościół. Jezus prawdziwie odniósł zwycięstwo składając 

na ołtarzu krzyża swoje życie za nas, aby nas zbawić. Godzina śmierci Jezusa dla świata wydaje się tryumfem 

ciemności, tymczasem jest godziną Chwały Ojca. Jezus idąc do Ogrójca modli się: ”Ojcze, nadeszła godzina. Otocz 

swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył.” J 17,1 – Godzina Chwały to godzina, w której objawia się Miłość 

Boga. „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.” J 15,13 – Jest to 

godzina zwycięstwa miłości. Dla Boga zwycięstwo miłości dokonuje się w Jezusie przez ofiarę krzyża. Krzyż to jest 

miłość – miłość zwycięża.  Ofiara życia Jezusa jest aktem miłości – tu Jezus zbawia świat – człowieka. Objawia nam 

miłość samego Boga. Bóg jest miłością, jest życiem, jest naszym zwycięstwem. Wszyscy jesteśmy powołani do 

zwycięstwa. 

Jan Paweł II gdy w Warszawie 17 czerwca 1983 roku przywołał zwycięstwo Jana III Sobieskiego z odsieczy 

wiedeńskiej powiedział wtedy:  

„Trzeba było przypomnieć ten charakterystyczny szczegół, aby w pełni ocenić walor odsieczy Wiednia w 

1683 roku i zwycięstwo króla Jana III Sobieskiego. O zwycięstwie król zawiadomił Stolicę Apostolską w 

znamiennych słowach: Venimus, vidimus, Deus vicit — przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył. Te 

słowa chrześcijańskiego władcy wpisują się głęboko zarówno w tysiąclecie naszego chrztu, jak też w 

tegoroczny jubileusz jasnogórski. Jan III pielgrzymował podczas swojej wyprawy wiedeńskiej na Jasną 

Górę i do innych sanktuariów maryjnych. Słowa królewskie wpisały w nasze historyczne „wczoraj” 

ewangeliczną prawdę o zwycięstwie, o którym mówi także drugie czytanie dzisiejszej liturgii. Człowiek jest 

powołany do odnoszenia zwycięstwa w Jezusie Chrystusie. Jest to zwycięstwo nad grzechem, nad starym 

człowiekiem, który tkwi głęboko w każdym z nas. „Przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy 

stali się grzesznikami... przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi” (Rz 5, 19). Święty 

Paweł mówi o Adamie i o Chrystusie. Deus vicit (Bóg zwyciężył): mocą Boga, która za sprawą Jezusa 

Chrystusa działa w nas przez Ducha Świętego, człowiek powołany jest do zwycięstwa nad sobą. Do 

zwycięstwa nad tym, co krępuje naszą wolną wolę i czyni ją poddaną złu. Zwycięstwo takie oznacza życie 

w prawdzie, prawość sumienia, miłość bliźniego, zdolność przebaczania, rozwój duchowy naszego 

człowieczeństwa. Otrzymałem w ostatnich miesiącach wiele listów od różnych osób, między innymi od 

internowanych. Listy te były dla mnie nieraz budującym świadectwem takich właśnie wewnętrznych 

zwycięstw, o których można powiedzieć: Deus vicit — Bóg zwyciężył w człowieku. Chrześcijanin bowiem 

powołany jest w Jezusie Chrystusie do zwycięstwa. Zwycięstwo takie jest nieodłączne od trudu, a nawet 

cierpienia, tak jak zmartwychwstanie Chrystusa jest nieodłączne od krzyża. 

 

„A zwyciężył już dziś, choćby leżał na ziemi podeptany, kto miłuje i przebacza — mówił kardynał Stefan 

Wyszyński — kto jak Chrystus oddaje serce swoje, a nawet życie za braci” (24 VI 1966 r.).” 
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Wszyscy jesteśmy powołani do zwycięstwa. 

 Każdy dzień jest zwycięstwem. Duch Święty przychodzi z łaską pokonania lenistwa, zniechęcenia, lęku, 
urazy, smutku. Miesiące letnie to czas odpoczynku, można dłużej spać, rozpłynąć się w upałach, dogadzać 
sobie – wpaść w acedię. Uważaj – tu trzeba wziąć się za siebie, pokonać demona, który powoduje w nas 
rozluźnienie. Pokonać w sobie zmysłowość, opanować przestrzeń słów, które są obraźliwe, niegodne. 
Przebaczyć, gdy ktoś mnie znieważy, poniży, odrzuci. Trzeba być otwartym, przyjaznym, ale nie dać się  
wchłonąć przez środowisko laickie, bałamutne, hedonistyczne. Trzeba czuwać i rozeznawać, zło zwyciężać 
dobrem. Pamiętaj, że zwyciężamy nie własnym sprytem, jakąś taktyką – zwycięstwo pochodzi od Pana. 
Venimus, Vidimus, Deus vicit. Tak było w Izraelu, choćby zwycięstwo Gedeona… 

Ty siostro, bracie uznaj Jezusa Panem swojego życia i oddaj Jemu ster swego życia. Proś o Ducha Świętego 
codziennie rano, aby był światłem rozeznania, odwagą podejmowania decyzji, pokonywania 
przeszkód…Każdego dnia uwielbienie, dziękczynienie i wstawiennictwo – priorytet modlitwy, moc 
modlitwy, najlepsza cząstka twojego życia.  

Nie daj się przestraszyć, patrz do przodu z nadzieją. Jezus prowadzi nas przez pustynię świata do przystani – 
Domu Ojca. Nadzieja to cnota zwycięskich ludzi.  

 

 

PLAN SPOTKANIA 

14. Modlitwa do Ducha Świętego – Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię… 

15. Psalm 46  przeczytać wspólnie i modlitwa wersetami 

16. Pieśń: Łaską jesteśmy zbawieni... 

17. Modlitwa, spontaniczne uwielbienie, śpiewy w językach 

18. Pieśń: Mój Jezu, mój Zbawco… 

19. Dzielenie się: co Jezus zrobił dla mnie, co ja zrobiłem dla Jezusa 

20. Pieśń: Jezu Tyś jest światłością mej duszy… 

21.  Słowo Boże: 1J 5,1-13 Konferencja ks. Romana – odsłuchać 

22. Pogłębienie – rozmawiajmy o naszych porażkach i zwycięstwach. Jak możemy pomagać sobie we 

wspólnocie, wspierać jedni drugich w odnoszeniu zwycięstwa.  

23. Pieśń: Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie… spontaniczne dziękczynienie 

24. Pieśń: Szukajcie wpierw królestwa Bożego… Modlitwa próśb.  

25. Wstawiennictwo nad każdym z członków grupy o wylanie Ducha Świętego..   

26. Ojcze Nasz i Jezu, jedyny pasterzu Twojej owczarni… 

3. Zorganizujmy sobie w grupce wyjazd weekendowy do jakiegoś sanktuarium lub miasta np. 

Wadowice, Licheń, Jasna Góra, Łagiewniki, Gietrzwałd – niech to będzie pielgrzymka… 

4. Zlot Wody Życie w Czarnej Górze 5 – 13 września – zapraszamy też małżeństwa z dziećmi… 


