
DIAKONIA MODLITWY

1. Ofiarowanie  cierpień.  (sprawa delikatna  –  niektórzy  nie  chcą mówić  o 
cierpieniach)

Wiele osób w naszej Wspólnocie przeżywa wiele cierpień, być może są wśród nas ludzie 
nieuleczalnie chorzy (z medycznego punktu widzenia), którzy nie widzą efektów swego 
bycia  we  Wspólnocie  w  sposób  namacalny,  można  by  rzec  po  ludzku:  są 
niedowartościowani.  A przecież nie  da  się  przecenić  cierpień ofiarowanych w pokorze 
Bogu w określonej intencji – stąd pomysł aby:

• Zebrać deklaracje  od tych ludzi  jako duchowe dary  cierpień w konkretnych 
intencjach,

• J.w. tylko zbierać regularnie, na wezwanie Moderatora, w okresach szczególnej 
potrzeby Wspólnoty (ewangelizacje, rekolekcje ... itp.)

• Ustalić wzór takiej deklaracji: dane osobowe, tekst ogólny: „Ofiaruję cierpienia 
osobiste...”, w jakim okresie, w jakiej intencji, podpis

• Składane na ręce Moderatora osobiście lub za pośrednictwem animatora.
Chodzi o to również, aby nie wszyscy, poprzez deklaracji, składali taką ofiarę, ale tylko Ci,  
których cierpienia są, powiedzmy, namacalne i widoczne we Wspólnocie. (chodzi o to, aby 
osoby cierpiące, którym np. zdrowie nie pozwala angażować się czynnie także czuły się 
potrzebne  we  Wspólnocie).  O  tym,  komu  zaproponować  podpisanie  takiej  deklaracji 
mógłby decydować animator. 

2. Post

Według Katolickiego Komentarza Biblijnego:
Post jest:

• Wyrazem uniżenia się przed Bogiem (Iz 58, 3-9)
• Stanowi wzmocnienie modlitwy (Tb 12,2 ; 2Krn 20,3)
• Miał związek z jałmużną: wartość postu zależy od wielkości rozdanej jałmużny
• Sposobem okazywania smutku

Propozycja dzieła nieustannego postu „o chlebie i wodzie” – potrzeba min. 30 osób, które, 
za zgodą swoich przewodników duchowych, podejmą się takiego postu w jeden, na stałe 
wyznaczony,  dzień  miesiąca  (niedziela  i  uroczystości  zwalniają  z  postu),  przez 
zadeklarowany okres – np. 1 rok. Dodatkowo wskazane, aby post ten był połączony z 
jałmużną na cele charytatywne wspólnoty.
I znów należy stworzyć odpowiednie deklaracje, które będą składane na ręce Moderatora

3. Modlitwa

Każdy  z  nas  jest  zobowiązany  modlitwą  1  dziesiątka  różańca  dziennie...  Może  ktoś 
chciałby i mógłby ofiarować więcej....

Podsumowanie.

Chodzi głownie o to, co należy podkreślić, że wszystkie dzieła powyżej wymagają wielkiej 
dojrzałości  składających  deklarację  i  osób  pomagających  im  rozeznać,  czy  tak  mogą 
służyć we Wspólnocie. Najbardziej chodzi o to, aby dzieła były wiernie wypełniane i trwałe 
...  nie  chodzi  o ilość deklaracji,  ale  o faktyczną ofiarę,  post,  modlitwę,  przeżywane w 
zgodzie z Bogiem. Deklaracja ma na celu z jednej strony uświadomić składającemu, że 
jego obecność i to, co wnosi jest potrzebne i dostrzegane we Wspólnocie; z drugiej strony 
ma  być  informacją  dla  Moderatora  „jakim  potencjałem  dysponuje”  i  w  przypadkach 
różnych konieczności – podawania tym grupom intencji, w jakich w danym okresie mają 
ofiarować swoje modlitwy, cierpienia, posty.


