18 grudnia 2012

BIULETYN WSPÓLNOTY, ROK V, NUMER 208

Zauważcie, że brak ufności, z powodu którego cierpimy, jest rodzajem lęku. Boimy się, że Bóg nas nie kocha lub że nas nie ocali. A jeśli boimy się Boga, boimy się
wszystkiego. Z tego powodu nie odczuwamy ani radości w sercu, ani entuzjazmu, ani od„Tak bowiem Bóg
wagi. Gdybyśmy ufali Bogu, a nie bali się Go, nie lękalibyśmy się ani świata, ani ciała,
umiłował świat, że
ani cierpienia, ani przeszłości czy przyszłości, ani bliźnich, ani samych siebie. PatrzylibySyna swego Jednośmy na świat tak, jak dziecko patrzy na swoją piłkę — i to taką złej jakości, za parę grorodnego dał”
szy, i igralibyśmy ze śmiercią jak ze starą nianią.
Tak długo jesteśmy zręczni i silni, jak długo mamy ufność w Bogu. W dniu,
J 3,16 w którym stracimy tę ufność, popadamy w przygnębienie, nawet jeśli żadne rzeczywiste
niebezpieczeństwo nam nie zagraża.
A zatem to lęk paraliżuje naszą duszę. Brak ufności każe nam cofać się przed
ofiarami, które same w sobie są śmieszne, a otworzyłyby nam bramę do nieba i natychmiast zostałyby stokrotnie wynagrodzone bezcennymi łaskami. Nie ruszamy z miejsca
z powodu błahych przeszkód. Dlaczego? Ponieważ wyobrażamy sobie, że mimo wszystko
Bóg jest trochę złośliwy, a więc straszny. Sądzę, że Bóg ukazał się nam w postaci małego
dziecka właśnie dlatego, żeby nas uleczyć z tej starej i poważnej choroby, z obawy, z lęku, z bezwoli, z nieśmiałości wobec Boga i z nieufności wobec Jego Opatrzności.
W istocie, co może być mniej groźnego, słodszego, łatwiejszego w kontakcie niż
małe dziecko? Dziecka nikt się nie boi, wszyscy zbliżają się do niego śmiało. Popatrzmy
na Boga, od którego się odwracamy, ponieważ sądzimy, że zastawi On na nas pułapki lub
zażąda rzeczy niemożliwych.
Tymczasem On pragnie, abyśmy kontemplowali Jego oblicze — takie, jakie On
nam je objawił. Czy On naprawdę wygląda na bardzo surowego i okrutnego? Czy powinniśmy się Go obawiać? Zdecydowanie nie. Możemy śmiało zbliżyć się i przemówić do
Niego, bez obawy, że wyrządzi nam krzywdę czy nas odepchnie, że powie nam coś złośliwego. Właśnie to małe dziecko zachęca nas, żebyśmy pochylili się nad jego kołyską.
Zauważcie, że Bóg nie tylko stał się dzieckiem, ale również otoczył się najłagodniejszymi
istotami: starcem, dziewicą, kilkoma pasterzami oraz osłem, wołem, jagniętami. Zbliżmy
się tedy do Jezusa bez obawy, z całkowitą ufnością. Przy żłóbku nie ma niczego strasznego.
Bóg stał się dzieckiem, aby nas uzdrowić od niepotrzebnych lęków i napełnić nas
ufnością, bowiem strach, brak zaufania i nieśmiałość to stara i poważna choroba człowieka, którą wszyscy jesteśmy w jakimś stopniu dotknięci. A dzieciństwo Jezusa jest jednocześnie — jak już powiedzieliśmy — lekiem na te dwie przeciwstawne choroby. Mówiliśmy o pierwszej, powiedzmy kilka słów o drugiej.
Spotkania Wspólnoty
Brakuje nam więc ufności do Boga, ale i delikatności wobec Niego. Bez wątpieodbywają się we wtorki nia jesteśmy świadomi tego, że otrzymaliśmy łaskę powołania. W ciągu dnia często czujemy się kierowani przez tę samą łaskę, która przyprowadziła nas do kartuzji, która skła17.00 Adoracja
nia
nas do zrobienia tego lub zaniechania tamtego. Może to być, na przykład, mało przyNajświętszego
jemna praca, którą moglibyśmy wykonać i oszczędzić jej współbratu, należne słowo przeSakramentu
prosin lub słowo, którego lepiej nie wypowiadać i dobrze o tym wiemy; może to być go18.30 Msza Święta
towość do uczynienia gestu posłuszeństwa, wierności lub uśmiech pełen miłości.
Czujemy, że postępując w taki właśnie sposób, spodobalibyśmy się Bogu, pocie19.00 spotkanie
szylibyśmy dusze... Ale jesteśmy zbyt tchórzliwi. Mówimy sobie: tym razem to ujdzie.
modlitewne w auli bł.
Poprawię się następnym razem... I robimy coś przeciwnego, niż żąda od nas Bóg. Na tym
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polega ta druga choroba człowieka: jest nią nieczułość, egoizm, brak delikatności wobec
Boga. Wszystkim ludziom brakuje zarazem i ufności, i delikatności. Nigdy nie ufamy całkowicie Bogu, nie troszczymy się wystarczająco o to, by pozostać wiernym Jego Miłości
nawet w najmniejszych szczegółach. Jednak są dusze, którym brakuje przede wszystkim
ufności, oraz dusze, którym brakuje przede wszystkim delikatności i męstwa. To dla tych
ostatnich Bóg przyjął postać dziecka.
Fragment książki: Mnich z Zakonu Kartuzów, Szkoła ciszy [rozdział Ufność w Jezusie].

Słowo Boże do medytacji
−
−
−
−
−
−
−

śr – Łk 1,5-25 Archanioł Gabriel zapowiada narodzenie Jana Chrzciciela
cz – Łk 1,26-38 Maryja pocznie i porodzi Syna
pt – Łk 1,39-45 Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza
so – Łk 1,46-56 Maryja dziękuje za wcielenie się Syna Bożego
n – Łk 1,39-45 Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza
pn – Łk 1,67-79 Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce
wt – Mt 1,1-25 Rodowód Jezusa Chrystusa i zapowiedź Jego narodzenia

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
1. W Bazylice OO. Bernardynów rozpoczyna się cykl katechez „Zrozumieć,
aby uwierzyć” poświęconych poszczególnym artykułom „Credo”. Pierwsza
katecheza pt. „Wierzę Bogu, który jest Ojcem” odbędzie się 22 grudnia o godz.
19:10 w Bazylice i prowadzona będzie przez o. Wiktora P. Tokarskiego OFM.
Szczegóły na stronie: http://www.zywawiara.pl/kalendarz/art-1249.html.
2. 2 stycznia w Łodzi rozpoczyna się Eksternistyczne Seminarium Odnowy Życia
w
Duchu
Świętym.
Więcej
informacji
na
stronie:
http://www.zywawiara.pl/kalendarz/art-1279.html.
3. Kolejne spotkanie Wspólnoty odbędzie się 8 stycznia.
4. Seminarium w Rzeszowie jest planowane w lutym po feriach.
pogotowie wstawiennicze tel. 884.170.280
e-mail: odnowa.bernardyni@gmail.com www.odnowa.bernardyni.rzeszow.pl

