FIAT

Hallelu Jah
MODLITWA

REGUŁ A FIAT
Eucharystie, Spotkania Modlitewne i Rekolekcje

Codzienna modlitwa i czytanie Słowa Bożego
Wsparcie finansowe Hallelu Jah
Formacja w małej grupie lub diakoni
Służba we wspólnocie

Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno, a
budujcie ten dom, bym sobie w nim
upodobał i doznał czci - mówi Pan.
Rozważcie tylko, jak się wam wiedzie!
Wyglądaliście wiele, a oto macie mało, a
kiedy [i to niewiele] znieśliście do domu,
Ja to rozproszyłem. Dlaczego tak się
dzieje? - wyrocznia Pana Zastępów:
Z powodu mego domu, który leży w
gruzach, podczas gdy każdy z was pilnie
się troszczy o swój własny dom.
Ag 1,7-9

HALLELU JAH

CODZIENNA MODLITWA I
CZYTANIE SŁ OWA BOŻEGO
(...)zawsze powinni
modlić się i nie ustawać
Łk 18,1

Nie samym chlebem żyje
człowiek, lecz każdym słowem,
które pochodzi z ust Bożych
Mt 4, 4

Wszyscy mamy chwile zmęczenia i zniechęcenia, zwłaszcza kiedy nasza modlitwa wydaje się nieskuteczna. Jezus jednak nas zapewnia: w
odróżnieniu od nieuczciwego sędziego Bóg skwapliwie wysłuchuje swoich dzieci, choć to nie znaczy, że robi to w czasie i w sposób, jak my
byśmy tego chcieli. Modlitwa nie jest czarodziejską różdżką! Pomaga ona zachować wiarę w Boga, zawierzyć się Mu, także wtedy, kiedy nie
rozumiemy Jego woli. Pod tym względem sam Jezus — który wiele się modlił! — jest dla nas przykładem.
papież Franciszek

MODLITWA OSOBISTA
- RELACJA
HALLELU JAH

Wołaj do mnie, a odpowiem
ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne,
o których nie wiesz!." .
Jr 33,3

Przystąpcie bliżej do Boga,
to i On zbliży się do was.
Jk 4,8

Zanim Jezus nauczył nas modlitwy Ojcze Nasz, daje bardzo ważne wskazówki wstępne dotyczące
spotkania z Bogiem. Można je ująć w dwóch radach: zacznij od osobistego, intymnego spotkania z
Bogiem i pamiętaj żeby nie być gadatliwym na modlitwie,
aby nasze wspólne wołanie do Ojca płynęło z głębi serca(...)
Benedykt XVI

Obecnoś ć
A Pan jej odpowiedział: «Marto,
Marto, troszczysz się i niepokoisz
o wiele, a potrzeba <mało albo>
tylko jednego. Maria obrała
najlepszą cząstkę, której nie
będzie pozbawiona».
Łk 10, 41-42

HALLELU JAH

ODNOWIĆ, POGŁ ĘBIĆ

Pan zaś jest Duchem, a
gdzie jest Duch Pański –
tam wolność. My wszyscy z
odsłoniętą twarzą
wpatrujemy się w jasność
Pańską jakby w
zwierciadle; za sprawą
Ducha Pańskiego, coraz
bardziej jaśniejąc,
upodabniamy się do Jego
obrazu.
2 Kor 3, 17-18

Ilekroć Mojżesz wchodził przed oblicze Pana na rozmowę z Nim, zdejmował zasłonę aż do wyjścia. Gdy zaś wyszedł, opowiadał
Izraelitom to, co mu Pan rozkazał. I wtedy to Izraelici mogli widzieć twarz Mojżesza, że promienieje skóra na twarzy Mojżesza.
A Mojżesz znów nakładał zasłonę na twarz, póki nie wszedł na rozmowę z Nim.
Wj 34, 34-35

HALLELU JAH

WARTO POUKŁ ADAĆ PRIORYTETY
1. Czas
2. Miejsce
3. Wierność
4. Otwartość

HALLELU JAH

Z MODLITWY POWINNO
WYNIKAĆ WSZYSTKO
Modlitwa zawsze zmienia
rzeczywistość, zawsze: jeśli nie
zmieniają się rzeczy wokół nas, to
przynajmniej my się zmienimy.
Jezus obiecał dar Ducha Świętego
każdemu, kto się modli. Możemy
być pewni, że Bóg odpowie.
Jedyna niepewność wynika z
czasów, ale nie wątpmy, że On
odpowie
Franciszek

