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BIULETYN WSPÓLNOTY, ROK IV, NUMER 183

John Eldredge „Dzikie serce. Tęsknoty męskiej duszy” (fragmenty)
„Przygoda, z nieodzownym ryzykiem i dziką przestrzenią, stanowi tęsknotę głęboko wpiWyjdź z twojej ziemi saną w dusze mężczyzny. Męskie serce potrzebuje miejsca, w którym nie jest prefabryrodzinnej i z domu kowane, wzorcowe, odtłuszczone, zapięte na zamek błyskawiczny, koncesjonowane, podtwego ojca do kraju, łączone, podgrzane w mikrofali. Gdzie nie ma terminów, telefonów komórkowych ani
który ci ukażę
spotkań zarządu. Gdzie jest miejsce dla duszy. Gdzie, wreszcie, geografia wokół nas koresponduje z geografią naszego serca. Popatrzcie na bohaterów biblijnego tekstu: Mojżesz
Rdz 12, 1
nie spotyka Boga żywego w centrum handlowym. Znajduje Go (albo zostaje przez Niego
odnaleziony) gdzieś na pustkowiach Synaju, z dala od wygód Egiptu. To samo odnosi się
do Jakuba, który odbył swoje zapasy z Bogiem nie w salonie na sofie, ale gdzieś w oazie,
na wschód od Jabboku, w Mezopotamii. A gdzie wielki prorok Eliasz wyszedł, by odzyskać swoją moc? Na pustynię. Podobnie jak Jan Chrzciciel i jego kuzyn Jezus, których na
pustynię wyprowadził Duch.
Bez względu na to czego konkretnie szukali Ci odkrywcy, szukali przede wszystkich siebie samych. Głęboko w sercu mężczyzny są wyryte pewne podstawowe pytania, na które
nie sposób znaleźć odpowiedzi przy kuchennym stole. Kim jestem? Z czego jestem zrobiony? Do czego jestem przeznaczony? To lęk trzyma mężczyznę w domu, gdzie wszystko jest schludne, uporządkowane i pod kontrolą. Jednak odpowiedzi na jego najgłębsze
pytania nie można znaleźć w telewizji albo w lodówce. Tam, na palących pustynnych piaskach, zagubiony w pozbawionych szlaku przestrzeniach, Mojżesz otrzymał swoją życiową misję i cel. Został wezwany, powołany do czegoś wielkiego, o wiele większego, niż
kiedykolwiek sobie wyobrażał. O wiele poważniejszego niż bycie dyrektorem technicznym albo „księciem Egiptu”. Ciemną nocą, pod obcymi gwiazdami, Jakub otrzymał nowe
imię, swoje prawdziwe imię. Przestał być utalentowanym negocjatorem handlowym, a stał
się tym, który mocował się z Bogiem. Dla Chrystusa próba pustyni jest w swej istocie
sprawdzianem Jego tożsamości „Jeśli jesteś tym za kogo cię uważamy…” Jeśli mężczyzna ma kiedykolwiek poznać, kim jest i do czego jest przeznaczony, musi wyruszyć w
podobną wędrówkę. Musi na nowo odnaleźć swe serce.
Tryb życia jaki prowadzi współczesny mężczyzna, jest sprzeczny z tym, co podpowiada
mu serce i z tajnikami jego duszy. Niekończące się godziny przed ekranem komputera,
sprzedawanie butów w pasażu, spotkania, notatki, telefony. Świat biznesu – w którym
większość Amerykanów żyje i umiera – wymaga od mężczyzny, żeby był efektywny i
punktualny. Polityka przedsiębiorstw nastawiona jest na jeden cel: aby zaprząc mężczyznę
do pługa i sprawić, by produkował. Jednak dusza nie chce być zaprzężona! Ona nic nie
wie o zegarach odmierzających dniówki, ostatecznych terminach czy wykazach zysków i
strat. Tęskni za pasją, za wolnością, za życiem. Mężczyzna musi czuć rytm ziemi, musi
mieć pod ręką coś namacalnego – ster, lejce, szorstką linę albo po prostu łopatę. Czy mężczyzna potrafi spędzać całe dnie tak, by zawsze mieć czyste i przycięte paznokcie? Czy o
tym właśnie marzy chłopiec? (…)
Większość mężczyzn uważa, iż Bóg postawił ich na ziemi, aby byli dobrymi chłopcami.
Problem z mężczyznami polega na tym, że nie potrafią dotrzymać obietnic, być liderami
duchowymi, rozmawiać z żonami ani wychowywać dzieci. Jeśli jednak bardzo się posta-

rają, to mogą osiągnąć wzniosły szczyt i stać się… miłymi facetami. Właśnie to stawiamy
za wzór dojrzałości chrześcijańskiej: naprawdę miłego faceta.
Spotkania Wspólnoty Każdy mężczyzna był kiedyś chłopcem. A każdy mały chłopiec ma marzenia, wielkie
odbywają się we
marzenia: marzenie, że zostanie bohaterem, pokona złych facetów, dokona wielkich czywtorki o 18.30
nów i uratuje damę w nieszczęściu. Jednak co dzieje się z tymi marzeniami, gdy dorastamy? Wejdźcie do jakiegokolwiek kościoła, rozejrzyjcie się wokoło i zapytajcie siebie.
Jaki jest chrześcijański mężczyzna? Nie słuchajcie, co wam wmawiają, tylko patrzcie na
to co tam widzicie. Większość chrześcijańskich mężczyzn jest … znudzona.
Odpowiedzialni za
Bóg miał cel, tworząc mężczyznę, i jeśli mamy w ogóle odwagę odnaleźć siebie, to muWspólnotę
simy go odkryć. Co takiego włożył w serce mężczyzny? Głęboko w swym sercu każdy
o. Wiktor Tokarski OFM
mężczyzna tęskni na bitwą, którą mógłby stoczyć, przygodą, którą mógłby przeżyć, i
pasterz
Piękną, którą mógłby uratować. To Bóg go takim stworzył.”
tel. 17.853.34.95 w. 125

Słowo Boże do medytacji

Barbara K.
lider
Wiesia M.
v-ce lider
Jacek F.
v-ce lider

Animatorzy Diakonii
Barbara K.
diakonia adoracyjna
Marta F.
diakonia prorocka
Jacek F.
diakonia modlitwy wstawienniczej i uwolnienia
Agnieszka R.
diakonia nauczania
Jola S.
diakonia uwielbienia
Barbara S.
diakonia miłosierdzia
Ania O.
diakonia wprowadzająca
dla kobiet
Paweł K.
diakonia wprowadzająca
dla mężczyzn
Wiesia M.
diakonia organizacyjna
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śr – Mt 7, 15-20 Fałszywi prorocy
cz – Mt 7, 21-29 Dom zbudowany na skale i dom zbudowany na piasku
pt – Mt 16, 13-19 Tobie dam klucze królestwa niebieskiego
so – Mt 8, 5-17 Uzdrowienie sługi setnika
n – Mk 5, 21-43 Wskrzeszenie córki Jaira
pn – Mt 8, 18-22 Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem
wt – J 20, 24-29 Pan mój i Bóg mój

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.
O rozbudzenie daru tłumaczenia języków, o dar rozeznawania proroctw, o dar
jedności we Wspólnocie, o to, aby Duch Święty prowadził spotkania modlitewne.
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. 27 czerwca (środa) o godzinie 19:00 w Parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie odbędzie się Msza Święta dla Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Rzeszowskiej.
2. 29 czerwca (piątek) o 19.30 w auli Jana Pawła II przy Bazylice Bernardynów odbędzie się spotkanie męskiej grupy, pt. "Jezus - ideał mężczyzny". Prosimy o przekazanie informacji innym mężczyznom. Spotkanie prowadzi o. Wiktor.

Daniel Ch.
diakonia porządkowa

pogotowie wstawiennicze tel. 884.170.280
e-mail: odnowa.bernardyni@gmail.com www.odnowa.bernardyni.rzeszow.pl

