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Idzie nowe!
Zbigniew Stachurski
Kryzys wiary i nie tylko
Dzisiaj często obserwuję w środowisku, w którym przyszło mi żyć, zjawisko odsuwa... Jezus przyszedł do
Galilei i głosił Ewan- nia się ludzi Kościoła katolickiego od wiary. Zdaję sobie sprawę, że na dotychczasowy religijny wymiar życia człowieka wpłynęły w ostatnim wieku wojny a także postęp nauki i techgelię Bożą.
niki, poszerzanie się możliwości życia i przestrzeni wolności indywidualnej, głębokie przeMówił: "Czas się
wypełnił i bliskie jest miany gospodarcze, zjawisko migracji oraz mieszanie się ludów i kultur. Mogę z całą pewnością powiedzieć, że w Kościele dostrzegalny jest kryzys wiary, ale także i zjawisko desakralikrólestwo Boże.
zacji.
Nawracajcie się i
Desakralizacja to proces zanikania misterium Boga wewnątrz Kościoła. Dlaczego zawierzcie w Ewangenika to misterium? Ponieważ zaczęliśmy "oddawać cześć bożkom narodów sąsiednich". Tak
lię!"
jak naród Izraelski po wyjściu z niewoli, gdy oddawał hołd bogom narodów sąsiednich, doMk 1, 14-15 świadczał śmierci, tak samo i my w naszym misyjnym impulsie, jakby chcąc nieść chrześcijańskie orędzie do ludzi już zsekularyzowanych, zaczęliśmy wykorzystywać ich metody
i atrybuty wierząc, że w ten sposób zbliżymy się do nich, że nas zrozumieją, że będą nas słuchali. Uważamy, my – katolicy, że używając innych terminów niż oni się posługują, narazimy
się na śmieszność. Stąd już mało się słyszy z ambon przepowiadania kerygmatycznego a więcej jest mowy pragmatycznej, moralizatorskiej. Przykładem niech będą coraz częściej używane zwroty do wiernych: Proszę Państwa, Proszę Pani, Pana... zamiast: Bracia, Bracie...,
Siostro. Wykorzystuje się do pozyskania wiernych bardzo często naukowe metody socjologiczne i naukę psychologii a ubiera się wszystko to w technikę, bo "inaczej ludzie nie przyznają ci racji", "nie zaangażują się". A jak z nawróceniami...?(…)
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Z dystansem do wiary
Problem kryzysu wiary w Kościele (w tym zjawiska desakralizacji, dechrystianizacji)
jest dziś bardzo mocno podnoszony przez papieża Benedykta XVI. On to w 2010 roku powołał Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Dzisiaj nowa ewangelizacja - jak pisze i mówi wielokrotnie Ojciec Święty – musi się zmierzyć ze zjawiskiem dystansowania się
od wiary, które przejawia się coraz bardziej w społeczeństwach i kulturach, które wydawały
się być od wieków przeniknięte Ewangelią. Potrzeba ewangelizować już chrześcijan, którzy
nie przeżyli w sposób właściwy katechumenatu.
W ślad za powołaniem Rady ds. Nowej Ewangelizacji, Benedykt XVI zwołał w październiku 2012 roku, poświęcone właśnie temu tematowi tj. nowej ewangelizacji – Zgromadzenie Specjalnego Synodu Biskupów, które obradowało w Watykanie pod hasłem: "Nowa
ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej". Ogłosił także Rok Wiary, który trwać
będzie do uroczystości Chrystusa Króla w roku 2013. Ukaże się także zapewne adhortacja
papieża Benedykta XVI podsumowująca Synod a dająca impuls do działania wszystkim wiernym w Kościele na kolejne lata.
Nowa ewangelizacja w nowej rzeczywistości
Warto także wiedzieć, że terminu "nowa ewangelizacja" używał bardzo często bł. Jan Paweł
II. W nową ewangelizację włączyły się nowe rzeczywistości w Kościele, które jak grzyby po
deszczu zaczęły powstawać po Soborze Watykańskim II. (...) Stąd apel do ludzi Kościoła katolickiego, świeckich a także duchownych (szczególnie proboszczów): otwierajmy się czynnie
na nowe formy ewangelizacji, które w Kościele wzbudza Duch Święty i uczestniczmy w nich
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osobiście!
Czuję, że idzie nowe. Prośmy więc Maryję, Matkę Bożą – Gwiazdę Nowej Ewangelizacji – niech ma w opiece wszystkich włączających się w "nową ewangelizację" w Kościele
katolickim.

Słowo Boże do medytacji









Marta F.
diakonia prorocka

śr – Łk 17,11-19 Niewdzięczność uzdrowionych z trądu
cz – Łk 17,20-25 Królestwo Boże jest wśród nas
pt – Łk 17,26-37 Dzień Syna Człowieczego nadejdzie niespodziewanie
so – Łk 18,1-8 Wytrwałość w modlitwie
n – Mk 13,24-32 Sąd ostateczny
pn – Łk 18,35-43 Uzdrowienie niewidomego pod Jerychem
wt – Łk 19,1-10 Nawrócenie Zacheusza

Intencje do modlitwy

Jacek F.
diakonia modlitwy wstawienniczej i uwolnienia
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
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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
 17 listopada o godz. 8:00 Szkoła Animatora w parafii św. Judy Tadeusza.
 20 listopada o godz. 18.30 spotkanie w auli Jana Pawła II na przygotowanie pieśni
i czytań, a o 19.15 Msza Święta Wspólnotowa w Bazylice.
 28 listopada o godz. 19:00 Msza Święta dla wszystkich wspólnot Odnowy Diecezji
Rzeszowskiej u Saletynów
 7 grudnia u Saletynów Czuwanie pierwszo - piątkowe dla wszystkich wspólnot Odnowy Diecezji Rzeszowskiej – według pięciu kluczy modlitwy uwolnienia Neala Lozano.
 8 grudnia - inauguracja Wielkiego Jubileuszu 500-lecia Sanktuarium Matki Bożej
Rzeszowskiej; 11.30 - koncert pieśni maryjnych w wykonaniu scholi Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Rzeszowskiej; 12.00 - uroczysta Msza święta pod
przewodnictwem J.E. ks. bpa Kazimierza Górnego. Zapraszamy wszystkich członków
Wspólnoty.
 Katecheza audiowizualna: 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 

