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Uciszcie się, wyspy, 

ażeby Mnie słuchać! 

Iz 41, 1 
 

 

Słuchaj Izraelu! 

Jacek Fura 
 
II. Słuchanie na spotkaniu modlitewnym i podczas posługi 
Słuchanie jest darem, który wynika z posłuszeństwa. Dlatego podczas modlitwy uwielbienia słu-

chajmy jaki kierunek modlitwy obiera prowadzący, dostosowujmy swoje wezwania do tego kie-

runku, słuchajmy siebie nawzajem, słuchajmy Boga - co mówi w naszych sercach. Słuchanie Boga 

powoduje, że modlitwa wspólnotowa jest pełna harmonii, a Bóg potwierdza jej kierunek Słowami 

Biblii, obrazami i poznaniem. 

Podczas modlitwy wstawienniczej czy uwolnienia słuchajmy uważnie osoby, Boga i przede 

wszystkim dajmy się prowadzić Duchowi Świętemu. Oddzielajmy to, co nasze, ludzkie od tego, 

co pochodzi od Boga. 

Bóg słucha również nas. Czasem to ja mam jakiś pomysł na modlitwę, temat i prowadzenie, wtedy 

czuję, że Bóg słucha mnie i podąża za mną, potwierdzając ten obrany przeze mnie kierunek. 

Jeśli słuchamy Jego głosu, on będzie potwierdzał naszą modlitwę obrazem, słowami modlitwy 

i Słowem z Pisma Świętego. 

III. Dlaczego nie słyszymy głosu Boga? Czy Bóg mówi tylko do wybranych? 

Pierwsze przykazanie brzmi: słuchaj Izraelu! To nieprawda, że Bóg nie mówi. To my nie słucha-

my. Wiara rodzi się ze słuchania (nie gadania). 

1. Jeśli mamy nieprawdziwą tożsamość, to nie usłyszymy, co Bóg do nas mówi. 

Może wydawać się to paradoksalne, ale czasem nie możemy usłyszeć głosu Boga, bo... Bóg mówi 

do nas. Jeśli uważasz, że jesteś beznadziejna/ny, do niczego, brzydka, nieudacznik, że jesteś po-

myłką, przypadkiem – to nie słyszysz głosu Boga, bo wsłuchujesz się w głos demona, kłamcy. 

To właśnie dlatego tak ważne jest odkrycie swojej tożsamości dziecka Bożego - ukochanej córki, 

umiłowanego syna. Jeśli z drugiej strony uważasz, że jesteś lepszy od innych, bardziej obdarowa-

ny, bardziej godny, to również zamykasz się na słuchanie Boga, ponieważ "(...) Bóg bowiem pysz-

nym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje." (1 P,5).  

Bóg ma upodobanie w ukrytej prawdzie. Prawdzie o nas takimi jakimi jesteśmy. Bez wybielania 

się i bez fałszywego dołowania siebie (fałszywej skromności). Bóg mówi do nas, do naszej naj-

głębszej tożsamości. Jeśli Go nie słyszymy, to może nie stoimy przed Nim prawdziwi. 

2. Jeśli nie nastroimy się na Jego głos, to nie usłyszymy, co Bóg do nas mówi. 

Usłyszymy Boga, gdy nastroimy się na Jego głos. Co to znaczy? Podobnie jak radio, by odebrało 

sygnał, trzeba nastroić je na odpowiednią częstotliwość. Tak samo my, swój duchowy odbiornik 

musimy nastawić na częstotliwość, na której nadaje Bóg. Odpowiednim do tego momentem jest 

Msza Św., adoracja, modlitwa osobista oraz cisza. Czasem na modlitwie uwielbienia wprowadza-

my ciszę, żeby usłyszeć, co Bóg mówi w naszych sercach. 

3. Jeśli żyjemy w grzechu ciężkim, to nie usłyszymy, co Bóg do nas mówi. 

"Lecz wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem; wasze grzechy zasłoniły Mu 

oblicze przed wami tak, iż was nie słucha". Ks. Izajasza 59:2 

2. Jeśli nie czytamy (rozważamy) Pisma Świętego, to nie usłyszymy, co Bóg do nas mówi. 

Nie mamy wtedy szans, by usłyszeć głos Boga. Bóg najczęściej mówi przez Słowo Boże. Jeśli 

będziemy mu wierni, to po jakimś czasie odkryje przed nami klucz do Jego Słowa i Jego Słowo 

będzie nas prowadziło (zagrożenie: magiczne podejście). 

IV. Jak nauczyć się słuchać Boga (innych)? 

1. Milczenie 

Żeby nauczyć się słuchać, trzeba nauczyć się milczeć, zrezygnować z siebie, z koncentracji na 

swojej osobie i swoich problemach. Trzeba oddać siebie dla drugiego człowieka. 

Bóg jest wielkim milczącym. Milczy i wsłuchuje się w bicie twojego serca, wsłuchuje się w to, co 
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17.30 adoracja Najśw. 
Sakramentu (kaplica) 
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19.15 spotkanie modlitew-
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Animatorzy diakonii 

Alicja Smalarz 
diakonia adoracyjna 

Marta Fortuniak 
diakonia prorocka 

Jacek Fura 
diakonia modlitwy wstawien-

niczej i uwolnienia 

vacat 
diakonia nauczania 

Jolanta Skotnicka 
diakonia uwielbienia 

Ewa Kruczek 
diakonia miłosierdzia 

Karolina Kołodziej 
diakonia wprowadzająca 

dla kobiet 

Dariusz Hołysz 
diakonia wprowadzająca 

dla mężczyzn 

Wiesława Mac 
diakonia organizacyjna 

Daniel Chmiel 
diakonia porządkowa 

Paweł Wiśniowski 
diakonia techniczna 

Klaudia Winiarska 
diakonia medialna 

Maria Bassara 
diakonia modlitwy 

osłonowej 

Paweł Kobosz 
diakonia modlitwy 

w nagłych potrzebach 

Maria Hubert 
diakonia modlitwy 

za kapłanów 

Marek Wiśniewski 
diakonia liturgiczna 

Joanna Groszek 
diakonia ewangelizacyjna 

Maciej Mierzejewski 
diakonia prowadzenia 

spotkań 
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mówisz, w każdą twoją modlitwę i czeka, kiedy ty zaczniesz słuchać. 

Bóg jest wielkim słuchającym. Bo jesteś dla Niego ważny, bo interesuje Go, co masz mu do po-

wiedzenia, bo cierpliwie czeka, kiedy ty pozwolisz Mu mówić. 

2. Zorientowanie się na drugą osobę i rezygnacja z siebie. 

Słuchanie to zorientowanie na drugą osobę. Ja przestaję być najważniejszy, w centrum. To ta dru-

ga osoba staje się ważna. Przy osobie słuchającej czujemy się ważni, ale warunkiem jest, że osoba 

rezygnuje z siebie. 

Pozwól Bogu poczuć, że jest ważny dla ciebie. Zacznij milczeć i słuchać - Bóg wtedy zacznie 

mówić! 
(część 2/2) 
 

Słowo Boże do medytacji 
 śr. – Mt 1, 1-17 Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida 

 czw. – Mt 1, 18-24 Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida 

 pt .– Łk 1, 5-25  Archanioł Gabriel zapowiada narodzenie Jana Chrzciciela 

 sob. – Łk 1, 26-38 Maryja pocznie i porodzi Syna 

 niedz. – Łk 1, 26-38 Maryja pocznie i porodzi Syna 

 pn. – Łk 1, 46-56 Maryja dziękuje za wcielenie się Syna Bożego 

 wt. – Łk 1, 57-66 Narodzenie Jana Chrzciciela 
 

Intencje do modlitwy 
 W intencji Ojca Świętego Franciszka o światło Ducha Świętego i siły fizyczne potrzebne do 

prowadzenia Kościoła, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Benedykta XVI i ks. bpa Ja-
na. W intencji wszystkich kapłanów posługujących w Odnowie w naszej Diecezji. O moc 
Ducha Świętego i światłe oczy serca. 

 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, chęć służby i ochronę przed znie-
chęceniem. 

 O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin                            
i bliskich. W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 

 O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia i dobre owoce ewangelizacji pro-
wadzonej przez Wspólnotę i Fundację Charismata (katechezy audiowizualne, portal Żywa 
Wiara, Festiwal Wiary, Kurs finansowy CROWN). 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 W intencji Światowych Dni Młodzieży. 
 

Ogłoszenia 
1. 31 grudnia 2014 r. o godz. 18.00 zapraszamy wszystkich na Mszę św. na zakończeniu roku 

(miejsce: Tabor). 
2. 1 stycznia 2015 r. o godz. 13.00 zapraszamy na Mszę św. na rozpoczęcie Nowego Roku 

2015 (miejsce: Tabor). 
3. 6 stycznia 2015 r. o godz. 17.00 odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu, o 

18.00 Msza św., a po Mszy spotkanie opłatkowe. Wszystkich serdecznie zapraszamy! 
(miejsce Tabor). 

4. 13 stycznia 2015 r. o godz. 19.00 zapraszamy na katechezę audiowizualną pt. „Wyrwani 
z niewoli ”. Goście: Jacek i Piotrek (miejsce: Tabor). 

5. W okresie od 15 stycznia do 19 marca 2015 r. organizujemy kurs finansowy CROWN. 
Szczegóły na stronie. 
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