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Druga strona reflektora
Marcin Jakimowicz
„I wszystko, o cokolwiek byście prosili
w modlitwie z wiarą,
otrzymacie”

Gdyby Jezus rozmnożył chleb, a potem powiedział apostołom: No, chłopcy zajmijcie
się dystrybucją…
– Powiedzenie do mikrofonu słów poznania, że Bóg uzdrawia tę, czy tę osobę to jest
śmierć wewnętrzna – opowiadał mi o. Remigiusz Recław.

Mat 21,22
– Można się solidnie wygłupić, ośmieszyć? Dać ludziom bezpodstawną nadzieję? – dopytywałem łódzkiego jezuitę.
– Tak. Mogę się przecież pomylić. Nie dostaję od Jezusa maila z listą osób, które zamierza dotknąć. To jest rodzaj wewnętrznej śmierci.
A jednak... Gdyby nie zaryzykował, setki ludzi wróciłoby do domów w rozgoryczeniu.
Jedna z osób posługujących (niezwykle owocnie) modlitwą o uzdrowienie opowiadała mi
kilka dni temu; dostałam od Boga obraz, zapewnienie: „Mam wejść na spienione morze,
szalejące fale. Zaryzykowałam. Dopiero w chwili, gdy uczyniłam pierwszy krok, spod
mojej stopy wynurzyła się solidna skala. Kolejny krok – to samo. Ruszyłam w ciemno”.
Gdyby Jezus rozmnożył chleb, a potem powiedział apostołom: No, chłopcy zajmijcie się
dystrybucją. „Połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom”. Mnożenie
przez dzielenie? Gdzieś już o tym czytałem ;)
Apostołowie mogli się solidnie wygłupić. A jednak gdyby nie ruszyli z miejsca, tłum pozostałyby głodny. Pięć tysięcy facetów najadło się do syta. Apostołowie mogli uwierzyć,
że są supermanami. „Udało się! Nasze ręce ich nakarmiły. Widzieliśmy ich wdzięczność.
Chwalili nas!”. Może dlatego chwilę później zebrali… dwanaście koszów ułomków?
Dwunastu Wspaniałych z dwunastoma koszami odpadków.
Bóg wybiera tych, których współczesny świat wypluwa i nie jest w stanie strawić.
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

Osoby posługujące na Mszach z modlitwą o uzdrowienie stoją w cieniu, „po drugiej stronie reflektora”. Ich posłudze towarzyszą zawirowania, ciemność. Może dzięki temu nie
drukują sobie wizytówek: „Uzdrawianie i uwalnianie od 17 do 19”?
– Na szczęście nam to nie grozi – śmieje się Aleksander Bańka (animujący Tyskie Wieczory Uwielbienia) – Choć pokusa istnieje… Dostajemy często lekcje pokory. Między
innymi podczas posługi przy modlitwach o uwolnienie. Osoby ze wspólnoty na co dzień
idą przez życie w obłoku niewiedzy, w ciemności wiary. Wędrują, jak Pan Bóg przykazał,
w cichej, ciemnej miłosnej wierze. I na to trzeba się zgodzić.
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Słowo Boże do medytacji








śr – J 6,35-40 Jest wolą Ojca, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne
cz – J 6,44-51 Chleb żywy, który zstąpił z nieba
pt – J 6,52-59 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem
so – J 6,55.60-69 Do kogo pójdziemy, Ty masz słowa życia wiecznego
n – J 10,27-30 Jezus daje owcom życie wieczne
pn – J 10,1-10 Jezus jest bramą owiec
wt – J 12,24-26 Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity

Intencje do modlitwy
 W intencji Ojca Świętego Franciszka o światło Ducha Świętego i siły fizyczne potrzebne do prowadzenia Kościoła.
 O światło Ducha Świętego na czas wyboru nowego biskupa rzeszowskiego.
 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.
 W intencji Seminarium Odnowy Wiary i warsztatów ewangelizacyjnych.
 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.

Ogłoszenia
1. Msza Święta Wspólnotowa – 23 kwietnia; godz. 18:30 spotkanie organizacyjne,
godz. 19:15 Msza w Bazylice.
2. Warsztaty Ewangelizacyjne - każda sobota kwietnia (jedna do wyboru), godz. od 9
do 17, miejsce: Dom Rekolekcyjny Tabor w Rzeszowie, ul. Połonińska 25,
prowadzący: Mocni w Duchu. Zapisy u Wiesi - animatorki diakonii
organizacyjnej.
3. Zachęcamy do odnalezienia strony naszej Wspólnoty na facebooku.
Zamieszczamy tam wiele interesujących materiałów, Słowo Boże do rozważania
na każdy dzień, opowiadania, świadectwa, informacje ze świata, a także
rozmawiamy ze sobą.
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 pogotowie wstawiennicze tel. 884.170.280
 e-mail: odnowa.bernardyni@gmail.com  www.odnowa.bernardyni.rzeszow.pl 

