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Mają tupet ci chrześcijanie
O nic się już zbytnio
nie troskajcie, ale w
każdej sprawie wasze
prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie
i błaganiu z dziękczynieniem.

o. Augustyn Pelanowski OSPPE

Zesłanie Ducha jest nowym stworzeniem człowieka, wydobywającym go ze śmiertelnych klimatów. Lęk potrafi być bardziej zabójczy niż śmierć, podobnie utrata nadziei i
sensu.
Tchnął na nich Ducha Świętego, stojąc przed nimi z otwartymi ranami i z martwych
przebudzony. Jest jakieś podobieństwo tej sceny z tym tchnieniem, którego udzielił
Bóg, stwarzając człowieka z prochu ziemi, czyniąc go istotą żywą. Dał Ducha Ożywiciela,
Flp 4, 6 czyli tego, który jest nowym życiem. Ożywić to coś więcej niż stworzyć, to wzbudzić
życie tam, gdzie ono już się definitywnie zakończyło. W Credo wypowiadamy bez zająknięcia: „wierzę w Ducha Ożywiciela”! Ateista mógłby powiedzieć: mają tupet ci
chrześcijanie!
W Kościele pierwszych wieków utożsamiano Ducha Świętego z królestwem, które nadchodzi. Istniała nawet wersja modlitwy „Ojcze nasz”, w której zwrot: „niech przyjdzie
królestwo Twoje” brzmiał
„niech przyjdzie Duch Twój”. Tchnienie Ducha jest więc nowym stworzeniem, nowym
życiem. Duch daje świadectwo, że historia rozwija się ku nieprawdopodobnemu rozwiązaniu, niezasłużonemu i oszałamiającemu, ku wzbudzeniu z martwych i życiu wiecznemu
w królestwie, które nadchodzi.
Św. Jan podaje wersję Zesłania w sposób bardzo intymny. Dokonuje się ono w jakiejś
dyskrecji przed światem. Św. Łukasz tak pisze o Zesłaniu, że widzimy spektakl nawrócenia
tysięcy ludzi. Obydwaj mają rację. Duch nie jest dla garstki elitarnych adeptów, ale żeby
Go przyjąć, trzeba mieć jak najintymniejszą relację ze Zmartwychwstałym. Nie odsłania
się najgłębszych ran przed nieznanymi osobami. Jezus zaś stanął i odsłonił wszystkie rany.
Nie tylko odsłonił, ale i pozwolił się dotknąć. Słowa Jego były dotykalne, a radość nie była
zwykłą emocją, lecz stanem szczęścia. To ważne, gdyż żyjemy w świecie, w którym słowa
stają się podejrzane, zanim ktoś je wypowie, czy ułoży w przekonywające dowody. Ten,
którego widzieli, zniszczonego i zmiażdżonego na krzyżu, stanął przed nimi tryskający
pokojem i radością. Duch Święty zmienia nasze wyobrażenie o Jezusie i o nas samych. Kto
jest tu naprawdę umarły? Chrystus, którego złożono w grobie i z którego wyszedł mimo
zatoczonego kamienia, czy apostołowie za zaryglowanymi drzwiami, niepotrafiący nic
uczynić, by wydobyć się na zewnątrz tej komnaty, która zaczynała przypominać komorę
grobowca? Zesłanie Ducha jest nowym stworzeniem człowieka, wydobywającym go ze
śmiertelnych klimatów. Lęk potrafi być bardziej zabójczy niż śmierć, podobnie utrata nadziei i ciężar utraty sensu.
Duch Święty jest dla indywidualnego człowieka, ale i dla ludzi, dla Kościoła. Jan widzi ten
aspekt osobisty, intymny, Łukasz ukazuje posłanie Ducha Ożywiciela do ludzkości. Św.

Spotkania Wspólnoty
odbywają się
we wtorki
przy klasztorze
OO. Bernardynów
w Rzeszowie
(aula bł. Jana Pawła II
lub Bazylika)
Zazwyczaj
1730 – adoracja Najświętszego Sakramentu
1830 – Eucharystia
10
19 – spotkanie modlitewno-formacyjne lub katecheza audiowizualna

Ireneusz pisał: „podobnie jak Bóg powierzył swoje tchnienie ciału, które ukształtował tak,
by wszystkie członki otrzymały życie, podobnie powierzył Ducha swemu Kościołowi. Od
tej chwili, gdzie Kościół, tam i Duch Święty, a gdzie choćby jeden wierzący Zmartwychwstałemu, tam i obietnica ożywienia”.

Słowo Boże do medytacji








śr – J 17, 11b-19 Uświęć ich w prawdzie
cz – Łk 1, 26-38 Maryja pocznie i porodzi Syna
pt – J 21, 15-19 Piotr pasterzem Kościoła
so – J 17, 20-26 Aby stanowili jedno
n – J 20, 19-23 Jezus daje Ducha Świętego
pn – J 2, 1-11 Wesele w Kanie Galilejskiej
wt – Łk 6, 27-38 Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny

Raz w miesiącu
1730 – adoracja Najświętszego Sakramentu
1830 – przygotowanie do
Mszy (aula)
1915 – Msza w Bazylice
i adoracja Najśw. Sakramentu (tylko dla członków
Wspólnoty)

Odpowiedzialni za
Wspólnotę
o. Wiktor Tokarski OFM
pasterz
tel. 17.853.34.95 w. 125
Barbara K.
lider
Wiesia M.
v-ce lider
Jacek F.
v-ce lider
Barbara K.
animator
diakonii adoracyjnej
Jacek F.
animator diakonii modlitwy wstawienniczej
i uwolnienia
Agnieszka R.
animator
diakonii nauczania
Jola S.
animator
diakonii uwielbienia
Barbara S.
animator
diakonii miłosierdzia
Wiesia M.
animator diakonii organizacyjnej
Daniel Ch.
animator diakonii porządkowej

Intencje do modlitwy
 W intencji Ojca Świętego Benedykta XVI o światło Ducha Świętego i siły fizyczne
potrzebne do prowadzenia Kościoła.
 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, chęć do służby i ochronę przed zniechęceniem. O rozbudzenie daru proroctwa i utworzenie diakonii prorockiej, a
zwłaszcza za uczestników kursu Eliasz w Stryszawie.
 O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne, portal Żywa Wiara i inne.).
 O błogosławieństwo w procesie tworzenia fundacji.
 O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia.
 W intencji małżeństw przeżywających kryzysy.
 O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin i
bliskich.
 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.

Ogłoszenia
1. W najbliższy weekend kilka osób z naszej Wspólnoty wyjeżdża do Stryszawy na
kurs „Eliasz”. Bardzo prosimy o szczególną pamięć w modlitwie w intencji tych
osób.
2. W sobotę, 26 w kościele ksks. Saletynów odbędzie się czuwanie przed Zesłaniem
Ducha Świętego. Program czuwania: 19.30 – modlitwa uwielbienia, zawiązanie
wspólnoty, 20.00 – procesja „7 Darów Ducha Świętego”, 20.30 – Liturgia Słowa,
modlitwa oczyszczenia, 22.00 – w drogę z Maryją, 22.15 – świadectwa i modlitwa
dziękczynienia, 23.00 – przerwa, 24.00 – Eucharystia.
3. Kolejne spotkanie Wspólnoty – we wtorek 28 maja. O 18.30 – Msza święta prymicyjna Neoprezbiterów Diecezji Rzeszowskiej (błogosławieństwo związane z możliwością uzyskania odpustu zupełnego).
4. Rekolekcje wyjazdowe Wspólnoty odbędą się w dniach od 22 do 24 czerwca w
Strachocinie. Koszty rekolekcji; noclegi, wyżywienie i koszty organizacyjne to
120zł., dojazd we własnym zakresie samochodami. Zapisy u animatorki diakonii
organizacyjnej – Wiesi. Bezzwrotna zaliczka: 50 złotych (przy wpisywaniu się na listę). Rekolekcje, pt. „Przyjaciela mam” będzie prowadził o. Wiktor.
5. Ostatnia przed wakacjami katecheza odbędzie się 26 czerwca. Naszym gościem
będzie Robert Tekieli, a zajmiemy się problemem sekt i psychomanipulacji.
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