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Wiara to przekaz
Ks. Bp. Jan Tyrawa
Co to znaczy dzisiaj wierzyć, być osobą wierzącą?
Problem wiary, jak i samą wiarę, należy rozważać w kontekście pozaczasowym. Problem
wiary należy do natury człowieka. On zawsze – niezależnie od czasu – staje przed
człowiekiem jako konkretne wyzwanie, konkretna rzeczywistość, z którą on się zmaga.
To problem bardzo rozbudowany – bo co oznacza wiara dla katolika, buddysty, islamisty,
wyznawcy judaizmu? To są tak szerokie przestrzenie, że trudno je ogarnąć jedną
wypowiedzią. Powinniśmy się przede wszystkim koncentrować na wierze w rozumieniu
J 6, 47 chrześcijańskim. Nad tym, co wynika ze spotkania z osobą Jezusa Chrystusa. Nad całym
tym przesłaniem, które przede wszystkim koncentruje się wokół osoby. To od osoby
wszystko się rozpoczęło. Nowy Testament jest tutaj absolutną nowością. Każdy kto chce
nosić imię chrześcijanina, musi wyznać wiarę w Chrystusa. To znaczy, że uznaje nie tyle
Jego postać historyczną, ale „komentarz”, który tej postaci towarzyszy. A treść tego
komentarza mówi, że to jest Zbawiciel. Bóg, który człowieka stwarza, kocha go, nim się
interesuje, współczuje mu. Nie zostawia go samego w chwilach tragedii i rozpaczy, tylko
go ratuje i stwarza takie sytuacje, że ta pomoc jest skuteczna. Bóg nie ratuje jednak
człowieka na siłę. To człowiek musi sam włożyć ten wysiłek, polegający na otwarciu,
przyjęciu, zrozumieniu tego, że jedynie w Chrystusie jest ratunek dla człowieka. To
pierwszoplanowe postawienie na osobę Jezusa wraz z całym tym komentarzem było
nowością nie tylko dla człowieka, który przychodził z różnych stron świata, ale i dla
Żyda. Dla tego, który był wychowywany na Starym Testamencie. Stąd wziął się również
problem odrzucenia Chrystusa przez część Żydów. A Chrystus wymagał radykalnego
i autonomicznego wyznania wiary w stosunku do Jego osoby. Trzeba było jakby
zapomnieć, „zostawić” Stary Testament i na nowo podjąć decyzję wiary. W tym wyraża
się ów radykalizm i nowość Nowego Testamentu i to, co nazywamy wiarą.

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam,
kto wierzy we mnie,
ma żywot wieczny”

Dlaczego współczesny człowiek ma problemy z obroną wiary, z jej wyznawaniem?
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Świat wszedł w nowe horyzonty myślenia, odkrycia naukowe, które nie do końca potrafi
zrozumieć, interpretować. Dla człowieka to, co dzisiaj jest współczesne, wydaje się
wielką rewolucją do tego, co było wczoraj, a tak w rzeczywistości nie jest. W nauce nie
ma rewolucji. W takim sensie, że pojawia się radykalna nowość, która przekreśla
i unieważnia całą resztę. A my to tak czasami traktujemy. Wydaje się nam, że jesteśmy
wielkimi odkrywcami. W rzeczywistości problem wiary polega na tym, żebyśmy również
i tę nowość potrafili zharmonizować, scalić z rzeczywistością przekazu ewangelicznego,
czyli z wiarą. Dziś niestety przed tym uciekamy. Chcemy sami o wszystkim decydować,
wszystko relatywizujemy.
Dzisiejszy człowiek żyje w przekonaniu, że może zbawić się sam, że wszystko od niego
zależy. Żyje tak, jakby zbawienie zależało od niego. My zbawienie otrzymujemy jako dar
z całym bogactwem tego wszystkiego, co zostało postanowione przez Boga. Człowiek,
przybliżając się do wiary, do zbawienia, albo je przyjmuje takim, jakie ono zostało
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ukonstytuowane przez Boga, albo próbuje je reformować, tracąc kontakt z Bogiem
i rzeczywistością nadprzyrodzoną, jaką jest zbawienie. Szczęście jest w Bogu. W Nim jest
przyszłość. Trzeba Mu zaufać i trwać. Na tym polega nasza odpowiedź na wszystko, co
dzieje się wokół nas.
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śr – Łk 12, 39-48 Przypowieść o słudze oczekującym Pana
cz – Łk 12, 49-53 Ewangelia powodem rozłamu
pt – Łk 12, 54-59 Poznać znaki czasu
so – Łk 13, 1-9 Wezwanie do nawrócenia
n – Mk 10, 46-52 Uzdrowienie niewidomego
pn – Łk 13, 10-17 Uzdrowienie w szabat
wt – Łk 13, 18-21 Przypowieści o ziarnku gorczycy i zaczynie

Intencje do modlitwy
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 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
1. Film z cyklu "Mam przepis na pielgrzymowanie" z Bazyliki OO. Bernardynów, 24 października, godz. 10.00, TVP 1. Więcej na zywawiara.pl
2. "Misyjny Różaniec w językach świata", 24 października, Kościół Akademicki Parafia
Świętej Jadwigi Królowej, godz. 18.00 Msza Święta, godz. 19.00 Międzynarodowe pielgrzymowanie z Różańcem ulicami Rzeszowa odmawianym w różnych językach świata.
3. Msza święta z okazji promocji płyty „Jednego Serca Jednego Ducha”, 28 października,
godz. 12:00. Bazylika.
4. Kurs Filip, 26-28 października, Kościół Matki Bożej Saletyńskiej. Szczegóły na zywawiara.pl.
5. Msza Święta dla wszystkich Wspólnot Odnowy Diecezji Rzeszowskiej, 31 października,
godz. 19:00, Kościół Matki Bożej Saletyńskiej.
6. Wyjazd na II Forum Charyzmatyczne do Krosna, 3 listopada, godz. 7:30, parking ROSIRu, ulica Pułaskiego.
7. Katechezy audiowizualne: 13 listopada – gość – Sławomir Zatwardnicki „W szranki z ateistami”; 11 grudnia – gość – Anna Golędzinowska „Ocalona z piekła”.

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

