4 grudnia 2012

BIULETYN WSPÓLNOTY, ROK V, NUMER 206

Ukrywanie swych błędów – zgubny stereotyp
o. Krzysztof Osuch SJ [część 2]

„Nie zazna szczęścia,
kto błędy swe ukrywa;
kto je wyznaje, porzuca – ten miłosierdzia dostąpi”
Prz 28,13
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Błędne i naiwne mniemanie
Wątpiący o tym, że potrzebna nam jest regularna prośba z drugiego punktu rachunku sumienia
niech zechcą zapytać siebie, czy aby nie za wcześnie uznali, że swe zmagania, by skażoną „naturę
poddać łasce” (Henri de Lubac SJ), już mają za sobą. Niekiedy, w swej naiwności, błędnie mniemamy,
że przebyliśmy już całą (lub prawie całą) duchową drogę do Boga, że jesteśmy już moralnie czyści
i dogłębnie uświęceni. – W imię realizmu, dla otrzeźwienia, należałoby siebie zapytać: czy rzeczywiście wystarczająco wglądnąłem w to, jak bardzo (ja też) jestem uwikłany w «tajemnicę nieprawości»?
I jakie płynie stąd zagrożenie dla mnie? Czy naprawdę mój dotychczasowy wgląd w siebie jest wystarczająco głęboki?
A ponadto, czy poznałem już swoją wadę główną i te słabe miejsca, przez które nieprzyjaciel
zwykł przenikać do mojego decyzyjnego centrum? A może jest nawet tak, że nie dość wyraźnie rozgraniczam dobro od zła i bez najmniejszego problemu poruszam się w szarej strefie, naiwnie mniemając, że sięgam szczytów czystości serca i ewangelicznej doskonałości. Być może te dwa zdania Tomasza Mertona dadzą mi do myślenia i pozwolą przeczuć, ile to duchowej pracy jest jeszcze przede mną:
„Cokolwiek kochasz poza Bogiem jedynym, niezależnie, zaciemnia twój rozum, rujnuje twój osąd wartości moralnych, fałszuje twoje wybory. Nie możesz wtedy jasno odróżnić dobra od zła i poznać naprawdę wolę Bożą”. Św. Augustyn kwestionuje nas i wzywa do ładu jeszcze zwięźlej: „Gdy Bóg jest
na pierwszym miejscu, wtedy wszystko jest na swoim miejscu”. Logicznie trzeba dopowiedzieć: gdy
Bóg nie jest na pierwszym miejscu, wtedy nic nie jest na swoim miejscu.
Nie – „światu"
Mam na myśli nie świat w ogóle, lecz to w nim, co przeciwstawia się Bogu, a sens ludzkiego
życia sprowadza do zaspokajania potrójnej pożądliwości. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc:
pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata (1J 2,
16). Świat i ludzie na świecie są bardzo miłowani przez Boga Stwórcę (por. J 3, 16-17), jednak tenże
świat zasługuje także na sąd w tej mierze, w jakiej zamyka się na Chrystusa: A sąd polega na tym, że
światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich
uczynki (J 3,19). Ludziom wartościującym „po światowemu” trudno jest uznać swój wielki błąd
i nawrócić się do Boga. Bywają oni nie tylko dalecy od skruchy, ale potrafią być bardzo „misyjni”
w szerzeniu swojej wiary – w samego tylko człowieka, w samą tylko doczesność i w spełnianie się
człowieka poprzez zaspokajanie morderczych żądz (por. Jk 4,2).
Im ktoś jest mniej zaangażowany w świat Jezusowej Ewangelii, tym bardziej musi się liczyć
z tym, że niepostrzeżenie przyswaja sobie „światowe” rozumienie człowieka, w którym nie ma miejsca
na zatrwożenie grzechem. „Jest to dziwne – pisze kardynał Carlo Martini – ale gdy z jednej strony
przybierają na sile zjawiska degradacji ludzkości poprzez różne formy nałogów indywidualnych i zbiorowych, zjawiska degradacji moralnej wszelkiego typu, to z drugiej strony upowszechnia się jakieś poczucie niewinności. Myśli się, iż wystarczy żyć mniej więcej uczciwie, nie zabijać, nie kraść, nie robić
nikomu nic złego. Takie poczucie niewinności sprawia, że człowiek nie jest zdolny przyznać się do słabości, o których mówią teksty Pisma św. odsłaniające grzechy tkwiące w głębi ludzkiego serca”. [...]
„Niezdolność do rzetelnego wglądu we własne sumienie rodzi wielką sprzeczność naszych czasów”.
Ta sprzeczność wyraża się w tym, że „obok tak wielu przejawów zła, tak wielkie przekonanie o niewinności. Oba te zjawiska pozostają w sprzeczności z prawdziwym sensem łaski, która z jednej strony
stanowi o godności człowieka, a z drugiej strony uświadamia mu jego grzech, który winien być przebaczony, aby człowiek został zrehabilitowany.”
Kardynał Martini kończy swą refleksję, zadając praktyczne pytanie: „Co może pomóc w pokonywaniu tego ciężkiego kryzysu ludzkich sumień?”. W odpowiedzi wskazał liturgię pokutną, sprawowaną wspólnotowo. Idąc za myślą Kardynała, chciałbym wskazać również codzienny rachunek sumienia jako środek wybitnie zaradzający ciężkiemu kryzysowi ludzkich sumień. A stale ponawiana

Odpowiedzialni za
Wspólnotę
pasterz o. Wiktor Tokarski
OFM
tel. 17.853.34.95 w. 125
lider Barbara K.
v-ce liderWiesława M.
v-ce lider Jacek F.

Animatorzy Diakonii
Barbara K.
diakonia adoracyjna
Marta F.
diakonia prorocka

prośba do Boga, by dał mi łaskę poznania moich grzechów i odrzucenia ich precz – ma w tym względzie szczególne znaczenie.
Wbrew wszystkiemu
Regularne i częste proszenie o łaskę poznania swych grzechów i odrzucenia ich w sposób zdecydowany – nie przychodzi nam łatwo. Grozi nam popadnięcie w zniechęcenie. W jakimś momencie
pojawia się opór przed proszeniem. Powód? Stary człowiek w nas zawsze będzie wolał samooszukiwanie niż prawdę o bezsensie grzechu. Ponad prawdę przedkłada on własną wygodę, doraźne korzyści
i przyjemności. Na szczęście jest w nas także człowiek nowy, duchowy, który nie chowa głowy w piasek i chce jasno widzieć, przez co rani Boga i oddala się od Niego. Trzeba nam niestrudzenie dokopywać się do duchowych dążeń (niezawodnie wpisanych w każdego człowieka) i w imię tych dążeń wołać do Boga Stwórcy, by dał nam łaskę poznania swych grzechów i przezwyciężenia ich z całą determinacją, a nie połowicznie […].
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śr – Mt 15,29-37 Jezus ociera łzy i daje cudowny pokarm
cz – Mt 7,21.24-27 Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do królestwa niebieskiego
pt – Mt 9,27-31 Uzdrowienie niewidomych, którzy uwierzyli w Jezusa
so – Łk 1,26-38 Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą
n – Łk 3,1-6 Jan Chrzciciel przygotuje drogę Panu
pn – Łk 5,17-26 Chrystus uzdrawia duszę i ciało
wt – Mt 18,12-14 Bóg nie chce zguby zbłąkanych

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.
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1. 7 grudnia o godz. 18.00 u Saletynów Czuwanie pierwszo - piątkowe dla wszystkich
wspólnot Odnowy Diecezji Rzeszowskiej – według pięciu kluczy modlitwy uwolnienia
Neala Lozano.
2. 8 grudnia - inauguracja Wielkiego Jubileuszu 500-lecia Sanktuarium Matki Bożej
Rzeszowskiej; 11.30 - koncert pieśni maryjnych w wykonaniu scholii Wyższego
Seminarium Duchownego Diecezji Rzeszowskiej; 12.00 - uroczysta Msza święta pod
przewodnictwem J.E. ks. bpa Kazimierza Górnego.
3. 11 grudnia o godz. 19:30 katecheza audiowizualna, gość – Anna Golędzinowska „Ocalona
z piekła.”
4. 14-16 grudnia – Kurs Filip u Saletynów.
5. 16-20 grudnia - premiera filmu „October Baby” w Rzeszowie.
6. 2 stycznia w Łodzi rozpoczyna się Eksternistyczne Seminarium Odnowy Życia w Duchu
Świętym. Więcej informacji na stronie: http://odnowa.jezuici.pl/

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

