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Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus,
każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki
ks. Edward Staniek
„Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię
nie obumrze, zostanie
tylko samo, ale jeżeli
obumrze,
przynosi
plon obfity.”
J 12, 24

Tak łatwo odczytać Ewangelię wyłącznie jako zestaw norm ukazujących ideał człowieka
w jego odniesieniu do Boga, ludzi i świata. Ten, kto tak odbiera wymagania Jezusa, boleśnie rani głowę o realny kształt chrześcijańskiego życia, nie mogąc się zgodzić na to, co
jest, skoro „powinno być” zupełnie inaczej.
Chrześcijanie „powinni być” sprawiedliwi, prawdomówni, cierpliwi, miłosierni, przebaczający, kochający, bezinteresowni, odważni, mądrzy, ubodzy, radośni, itp. Takie bowiem
wymagania stawia Jezus swoim uczniom. Sęk w tym, że daleko im do realizacji tych wymagań w stu procentach. Wielu współczesnych faryzeuszy chrześcijańskich ma o to pretensje do dzisiejszych grzeszników i celników żyjących w Kościele. Czy te pretensje ma
również Jezus? Oto pytanie zasadnicze!
Kto uważnie czyta Dobrą Nowinę, odkryje, że Mistrz z Nazaretu nie ma pretensji o niedoskonałość swoich uczniów. Czasem denerwuje się na nich, że czegoś nie rozumieją, myśląc zbyt przyziemnie, lub z powodu słabości ich wiary, gdy bardziej ufają doświadczeniu
i swemu rozumowi niż Jemu. Nie ma natomiast do nich pretensji o to, że nie są moralnie
doskonali. Ze zdumiewającą cierpliwością pomaga im odkrywać ich niedojrzałość i wędrować drogą doskonalenia przez następne miesiące i lata. Ta długomyślność Jezusa jest
ściśle związana z Jego wielkim szacunkiem dla prawa rozwoju duchowego, które jest podobne do praw rządzących życiem w przyrodzie. Ileż przypowieści Jezusa sięga właśnie
do tych praw, by objawić człowiekowi potrzebę cierpliwego dążenia do dojrzałości, która
owocuje często dopiero pod koniec życia.
Człowiek jest jak ziarno rzucone w ziemię, które czeka długa przygoda wzrostu, aż nadejdzie czas dojrzewania pełnych kłosów. Rolnik musi umieć czekać. Nie można mieć pretensji do zboża w maju, iż nie nadaje się ono do żniwa. Podobnie jest z człowiekiem od
strony życia duchowego. Można jedynie obserwować, czy rośnie. Czas owocowania nadejdzie.
Człowiek jest podobny do drzewa. Ono ma długi czas na wzrost, zanim pojawią się na
nim owoce. A nawet wówczas, gdy ogrodnik cieszy się tym drzewem, gdy zrywa jego
owoce, nie dziwi się, że niektóre z nich są małe lub zniszczone przez robaki. Człowiek
dojrzały wśród wielu wspaniałych owoców może wydać i takie, których on sam się wstydzi, które świadczą o jakiejś jego niedojrzałości. Dojrzałość nie jest wartością stałą.
Zdarza się, że ludzie zdumiewający otoczenie swą aktywnością i sukcesami w jakimś
momencie przeżywają głęboki kryzys i stają się jak drzewo nieurodzajne. Otoczenie często potępia takiego człowieka, ale czy potępia go Jezus? Dojrzałość nie jest wolna od kryzysów, tylko sobie nieco łatwiej i spokojniej z nimi radzi.

Spotkania Wspólnoty
odbywają się we wtorki
(również w czasie
wakacji)
Na 17.00 zapraszamy
na Adorację Najświętszego Sakramentu,
na 18.30 na Mszę Świętą, a po niej na spotkanie modlitewne do auli
bł. Jana Pawła II

Odpowiedzialni za
Wspólnotę
o. Wiktor Tokarski OFM
pasterz
tel. 17.853.34.95 w. 125

W Ewangelii trzeba dostrzec piękny ideał człowieka dojrzałego, pozostającego w harmonii ze Stwórcą, sobą i otoczeniem, ale trzeba przede wszystkim dostrzec realizm drogi
wiodącej do tej dojrzałości. Wszyscy uczniowie Jezusa są w drodze i żaden z nich tu na
ziemi nie jest w stu procentach doskonały. O jego wartości decyduje to, czy tą drogą wędruje, czy na niej stoi, czy też zmęczony jej trudem zawrócił i schodzi w stronę coraz
większej niedojrzałości.

Słowo Boże do medytacji
−
−
−
−
−
−
−

śr – Łk 11, 27-28 Błogosławione łono, które nosiło Chrystusa
cz – Mt 18, 21-19.1 Przypowieść o niemiłosiernym słudze
pt – Mt 19, 3-12 Nierozerwalność małżeństwa
so – Mt 19, 13-15 Jezus błogosławi dzieci
n – J 6, 51-58 Chleb żywy, który zstąpił z nieba
pn – Mt 19, 16-22 Rada ubóstwa
wt – Mt 19, 23-30 Nagroda za wyrzeczenie podjęte dla Chrystusa

Intencje do modlitwy

Barbara K.
lider
Wiesława 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
Anna O.
diakonia wprowadzająca
dla kobiet
Paweł K.
diakonia wprowadzająca
dla mężczyzn
Wiesława M.
diakonia organizacyjna
Daniel Ch.
diakonia porządkowa

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 umocnienie 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. Dnia 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia NMP zapraszamy na odpust. Msze jak w
każdą niedzielę. O godz. 12 sumie odpustowej będzie przewodniczył O. Prowincjał Jarosław Kania OFM.
2. Również 15 sierpnia zapraszamy na koncert modlitewno-refleksyjny Tadeusza Skotnickiego pt. „Czy potrafimy…”, który odbędzie się w Bazylice o 19:30.
3. 21, 22, 23 sierpnia w Kościele Matki Bożej Saletyńskiej o godz. 18:30 odbędą się rekolekcje formacyjne dla Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Rzeszowskiej. Rekolekcje
prowadzi ks. Mariusz Mik.
4. Dnia 4 września odbędzie się pierwsza po wakacjach katecheza audiowizualna pt. „Gangster na usługach Jezusa”, którą poprowadzi Piotr Stępniak pseudonim „Gepard”, więzień,
kryminalista, który w więzieniu spędził 24 lata życia.
5. Natomiast dnia 2 października gościem katechezy audiowizualnej będzie Brygida Grysiak,
dziennikarka TVN24 zaangażowana w obronę ludzkiego życia. Niedawno wydała książkę, pt. "Wybrałam życie" opisującą historie kobiet, które pomimo różnych trudności nie
zdecydowały się na aborcję, ale pozwoliły swoim dzieciom przyjść na świat.
6. 3-4 listopada odbędzie się Podkarpackie Forum Charyzmatyczne. Zainteresowanych prosimy o kontakt z animatorką diakoni organizacyjnej Wiesią.

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

