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Kazanie świętego Franciszka do ptaków
„Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie
sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a
Ojciec wasz niebieski
je żywi”

Święty Ojciec Franciszek szedł przez dolinę Spoletańską drogą koło Mevanium. Tam
właśnie było miejsce, w którym zgromadziła się wielka liczba ptaków, mianowicie gołębi,
młodych wron i innych, które gwarowo zwą się mniszkami (tzn. Gile). Sługa Boży, gdy je
zobaczył, zaraz ochoczo podbiegł do nich, towarzyszy swych zastawiwszy na drodze. Gdy
się już całkiem do nich przybliżył, widząc, że czekają na niego, pozdrowił je w zwyczajny
sposób jako braci. A dziwiąc się niemało, że ptaki nie zrywają się do ucieczki, jak to zwykły czynić, bardzo się ucieszył i poprosił je pokornie, żeby słuchały słowa Bożego. Między innymi mówił im:

Mt 6, 26
„Ptaki, bracia moi, winniście bardzo chwalić Stworzyciela i zawsze Go kochać, bo On dał
wam pióra na odzienie, skrzydła do latania, i wszystko, co wam było potrzebne. Uczynił
was szlachcicami pośród stworzeń i użyczył wam pobytu w czystej przestrzeni powietrza.
Chociaż nie siejecie i nie żniwujecie, to jednak On sam bez waszej troski dba o was i wami rządzi.”
Jak on sam opowiadał i ci bracia, którzy tam byli z nim, na owe słowa ptaki przedziwnie
wyrażały swoją radość: wyciągały szyje, rozpościerały skrzydła, otwierały dzioby i patrzyły na niego. On zaś, przechodząc przez środek, szedł tam i z powrotem, tuniką dotykając ich główek i ciał. Wreszcie pobłogosławił im i uczyniwszy nad nimi znak krzyża, pozwolił im odlecieć na inne miejsca. A św. Ojciec poszedł dalej drogą, razem ze swoimi
towarzyszami, cieszył się i dziękował Bogu, że wszystkie stworzenia czczą Go w uległym
wyznaniu.

Fragment z książki:
Tomasz z Celano (bł.), Życiorys pierwszy św. Franciszka z Asyżu, rozdz. XXI

Spotkania Wspólnoty
odbywają się we wtorki
17.00 Adoracja
Najświętszego Sakramentu
18.30 Msza Święta
19.00 spotkanie modlitewne w auli bł. Jana
Pawła II

Słowo Boże do medytacji
−
−
−
−
−
−
−

śr – Łk 9, 57-62 Naśladowanie Chrystusa wymaga wyrzeczenia
cz – Łk 10, 1-12 Rozesłanie uczniów na głoszenie królestwa Bożego
pt – Łk 10, 13-16 Kto gardzi Chrystusem, gardzi Tym, który Go posłał
so – Łk 10, 17-24 Przywileje uczniów
n – Mk 10, 2-16 Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela
pn – Łk 10, 25-37 Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
wt – Łk 10, 38-42 Jezus w gościnie u Marty i Marii

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

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, o jedność, o chęć służby i ochronę
przed zniechęceniem.
O umocnienie diakonii prorockiej, o rozbudzenie daru proroctw, tłumaczenia języków, rozeznawania proroctw.
O umocnienie diakonii uwielbienia poprzez nowych członków grających na różnych instrumentach muzycznych.
O umocnienie diakonii nauczania, o dar słowa i dar głoszenia Słowa Bożego z
mocą.
O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin
i bliskich.
O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia.
O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, Fundacja Charismata i inne).
W intencji małżeństw przeżywających kryzysy.
We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.

Ogłoszenia

Agnieszka R.
diakonia nauczania
Jolanta 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
Dane fundacji:
Fundacja Charismata
im. św. Pawła Apostoła
ul. Sokoła 8
35-010 Rzeszów

1. Dnia 3 października (środa) zapraszamy na Transitus - Pamiątkę śmierci św. Franciszka z Asyżu. Miejsce: Bazylika, godzina: 19:30.
2. Od 30 września do 4 października u Saletynów odbywa się Jerycho Różańcowe.
3. Dnia 6 października odbędzie się inauguracja Studium Biblijnego. Dzień ten będzie dniem otwartym dla wszystkich chętnych, aby zobaczyć jak przebiegają zajęcia. Miejsce: Msza Święta w kościele pw. św. Rocha w Słocinie, godz. 9:30. Część
druga w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w
Rzeszowie przy ul. Witolda 11 a (http://www.zywawiara.pl/kalendarz/art1038.html).
4. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków naszej Wspólnoty na spotkanie (przy
ognisku), które odbędzie się w sobotę 06 października w Winnicy Maria Anna w
Wyżnym. Spotykamy się przed Bazyliką. Wyjazd o godzinie 14:30.
5. Najbliższe katechezy: 13 listopada – gość – Sławomir Zatwardnicki „Jak pojedynkować się o Kościół”?; 11 grudnia – gość – Anna Golędzinowska „Ocalona z piekła”. Szczegóły na stronie internetowej: www.katechezy.bernardyni.rzeszow.pl
6. 3-4 listopada odbędzie się Podkarpackie Forum Charyzmatyczne. Udział w tym forum będziemy traktować jako nasze wspólnotowe rekolekcje jesienno-zimowe.
Prosimy wszystkich o zapisy na te rekolekcje u animatorki diakonii organizacyjnej
Wiesi. Koszt 20 zł. bez wyżywienia lub 40 zł. z wyżywieniem (obiad i kolacja w
sobotę) plus transport 40 zł.
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