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WSPÓLNOTA - trwać i modlić się MODLITWA WE WSPÓLNOCIE

Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Dz 2,42

Bóg nieustannie do nas mówi. Naszym zadaniem jest słuchać Boga. Dokonuje się to zarówno 
w czasie modlitwy indywidualnej, gdy osobiście spotykamy się z Bogiem, jak i wtedy, gdy modlimy się  
wspólnie.  Zadaniem  każdej  wspólnoty  chrześcijańskiej  jest  umacnianie  się  w  słuchaniu  
i przyjmowaniu Słowa Bożego. Widzimy to w każdej liturgii, gdy zbieramy się często z zupełnie obcymi  
osobami po to, by słuchać Boga. Bóg mówi do nas nie tylko indywidualnie, ale także ma słowo dla  
wspólnoty,  którą  tworzymy:  dla  wspólnoty  rodzinnej,  zakonnej,  wspólnoty  chrześcijańskiej  
formacyjnej i apostolskiej. 

Jedna i druga forma modlitwy uzupełniają się. Stąd konsekwencje: jeśli przychodzę na spotkania  
wspólnoty  formacyjnej  i  apostolskiej,  a  w  swojej  codzienności  zarzuciłem  praktykę  regularnej,  
przedłużonej  modlitwy to jak  mam żyć  postawą otwarcia na  słowo i  słuchania  słowa,  które Bóg 
kieruje do całej wspólnoty? Jak mam być otwarty na drugiego człowieka, skoro jestem zamknięty na  
Boga? W takiej sytuacji powszechnym zjawiskiem będzie narzucanie wspólnocie swojego własnego  
słowa, swoich przemyśleń, ocen, punktów widzenia lub swojej własnej jedynej i słusznej interpretacji  
słowa Bożego. 

Spotkanie  wspólnoty  chrześcijańskiej,  to  spotkanie  wokół  Słowa  Boga:  na  Eucharystii,  na  
medytacji, na dzieleniu się. Ale w centrum tych duchowych ćwiczeń zawsze będzie stało Słowo Boga, a  
nie  słowo  ludzkie.  Modlitwa  osobista  i  modlitwa  wspólnotowa  mają  się  nawzajem  wspierać  
i uzupełniać w dojrzałym życiu duchowym.

Modlitwa  wspólnotowa  uczy  nas  otwierania  się  na  przychodzenie  Boga  do  nas  w  bardziej  
zaskakujący  sposób,  tak,  jak  tego  byśmy  pewnie  nie  doświadczyli  w  wymiarze  indywidualnym.  
Zadaniem wspólnoty jest więc nauczyć poszczególnych jej członków otwarcia się na słowo Boże, a to  
zawsze łączy się z wzajemnym otwarciem się na siebie. Nie można otworzyć się na Boga i pozostać  
zamkniętym na ludzi.  /„Modlitwa i wspólnota” Dariusz Michalski SJ/

Nasze chrześcijańskie wspólnoty winny zatem stawać się prawdziwymi «szkołami» modlitwy,  
w której spotkanie z Jezusem nie polega jedynie na błaganiu Go o pomoc, ale wyraża się też przez  
dziękczynienie,  uwielbienie,  adorację,  kontemplację,  słuchanie,  żarliwość  uczuć  aż  po  prawdziwe 
«urzeczenie» serca. Ma to zatem być modlitwa głęboka, która jednak nie przeszkadza uczestniczyć  
w sprawach doczesnych, jako że otwierając serce na miłość Bożą, otwiera je także na miłość do braci  
i daje nam zdolność kształtowania historii wedle zamysłu Bożego. NOVO MILLENNIO INEUNTE 

1. Modlitwa do Ducha Świętego

2. Rozmowa wprowadzająca w temat spotkania
Rozmowa wstępna dotycząca odpowiedzi pytanie: Jakie formy modlitwy są mi bliskie? 
- jak łatwiej mi jest się modlić: indywidualnie czy we wspólnocie?

3. Dzielenie się Słowem Bożym 

3.1. Czytanie Słowa Bożego oraz Katechizmu Kościoła Katolickiego

Z Pisma Świętego:
Ef 5, 18b-20 Ale napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach  
i  hymnach,  i  pieśniach pełnych ducha,  śpiewając  i  wysławiając Pana w waszych sercach.  
Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa! 
Ef 6, 17-18 Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże - wśród wszelakiej  
modlitwy  i  błagania.  Przy  każdej  sposobności  módlcie  się  w  Duchu!  Nad  tym  właśnie  
czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych 
1 Kor  10,17 Ponieważ  jeden jest  chleb,  przeto my,  liczni,  tworzymy jedno Ciało.  Wszyscy  
bowiem bierzemy z tego samego chleba. 
1 Kor 10,31 Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę  
Bożą czyńcie 



 Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:
KKK  2565  W  Nowym  Przymierzu  modlitwa  jest  żywym  związkiem  dzieci  Bożych  z  ich  
nieskończenie dobrym Ojcem, z Jego Synem Jezusem Chrystusem i z Duchem Świętym. Łaska  
Królestwa Bożego jest "zjednoczeniem całej Trójcy Świętej z całym wnętrzem (człowieka)" .  
Życie  modlitwy  polega  zatem  na  stałym  trwaniu  w  obecności  trzykroć  świętego  Boga 
i w komunii  z Nim. Ta komunia życia jest zawsze możliwa, gdyż przez chrzest staliśmy się  
jedno z Chrystusem . Modlitwa jest o tyle chrześcijańska, o ile jest komunią z Chrystusem  
i rozszerza się w Kościele, który jest Jego Ciałem. Ma ona wymiary miłości Chrystusa 
KKK 2624  W pierwszej wspólnocie jerozolimskiej wierzący "trwali w nauce Apostołów i we  
wspólnocie,  w  łamaniu  chleba  i  w  modlitwach"  (Dz  2,  42).  Kolejność  jest  typowa  dla  
modlitwy Kościoła: oparta na wierze apostolskiej i potwierdzona przez miłość, karmi się ona  
Eucharystią. 

3.2. Refleksja
 Czas, by w ciszy rozważyć Słowo Boże i pozostałe teksty oraz zastanowić się nad tym, jak 

te słowa odnoszą się do mojego życia, postępowania. 

3.3. Dzielenie 
Modlitwa wspólnotowa - niewykorzystana szansa
Wypowiedzi  uczestników spotkania  dotyczące  przemyśleń  i  refleksji,  które  wzbudziło 
w  nich  usłyszane  Słowo  Boże  i  pozostałe  teksty.  Wypowiedzi  zwykle  zaczynamy  od 
przytoczenia jednego  z wersetów, którego dotyczy ta refleksja. 
Wypowiedź w oparciu o przeczytane Słowo Boże i osobiste doświadczenie niech się łączy 
z odpowiedzią na pytanie:
 Na czym powinna się opierać nasza wspólna modlitwa? 
Na co powinniśmy kłaść nacisk, nad czym pracować, by nasza wspólna była prawdziwą 
«szkołą» modlitwy? /patrz wprowadzenie do spotkania - NOVO MILLENNIO INEUNTE /

4. Modlitwa / podsumowanie
Niech dzisiejszym podsumowaniem będzie wspólna modlitwa spontaniczna uwielbienia.

Na  czym  polega  zasadnicza  „teologiczna”  różnica  między  modlitwą  uwielbienia 
a modlitwą dziękczynienia?
Często  modlitwa  uwielbienia  jest  mylnie  utożsamiana  z modlitwą  dziękczynienia. 
Dziękczynienie  jest  w  praktyce  czymś  łatwiejszym.  Rodzi  się  spontanicznie  w  obliczu 
doświadczanego daru. Jest oczywistą reakcją wierzącego serca. Nietrudno wymieniać te 
różne  dary,  za  które  czujemy  wdzięczność  wobec  Boga.  Natomiast  uwielbiamy  Boga 
raczej nie „za coś” (chociaż i to jest możliwe), tylko „w Jego dziełach”. Uwielbienie jest 
darmową adoracją Boga, zupełnie bezinteresowną i dlatego przyjmując taką postawę, nie 
myślimy o tym, za co jesteśmy wdzięczni, tylko głosimy Jego wielkość. /ks. Jan Reczek, 
portal: fronda.pl/


