25 czerwca 2013

BIULETYN WSPÓLNOTY, ROK V, NUMER 232

Krzycz!
O rozwalaniu dachów, uzdrowieniu i chodzeniu z łóżkiem z Violain Aufauvre i Erikiem Huret rozmawia Marcin Jakimowicz.
„Z głębokości wołam
do Ciebie, Panie”

Violain Aufauvre i Eric Huret - członkowie francuskiej wspólnoty Dom Łazarza, która
od 25 lat zajmuje się modlitwą wstawienniczą. W Domu Łazarza ludzie odzyskują duchoPs. 130,1 wy wzrok.
Marcin Jakimowicz: O co proszą ludzie przychodzący do was po modlitwę?
Violain Aufauvre i Eric Huret: – Przez 25 lat modliliśmy się nad 12 tysiącami ludzi. To 12
tysięcy różnych przypadków. Wielu myśli, że ludzie przychodzą prosić przede wszystkim
o uzdrowienie fizyczne! Nie! Przychodzą osoby załamane, w depresji, niepogodzone ze
swą historią. Ważnym elementem naszej modlitwy jest podprowadzenie ich do tego,
by wykrzyczały przed ikoną swój ból…
Wykrzyczały???
– Tak. Ten krzyk jest niesamowicie ważny. Bo wówczas człowiek nie pozostaje na poziomie tłumaczeń, kombinowania, usprawiedliwiania się, ale na jaw wychodzą jego prawdziwe emocje. W krzyku jesteśmy na poziomie bardzo głębokiego cierpienia. I to cierpienie pokazujemy jak na dłoni Bogu. Całą działalność wspólnoty oparliśmy na fragmencie
Ewangelii o wskrzeszeniu Łazarza. A Ewangelista pisze wyraźnie, że gdy Marta i Maria
spotkały Jezusa, krzyknęły: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł”. One nie mówiły: szkoda, że Cię nie było. Wiesz, Łazarz chorował, miał gorączkę. W greckim oryginale
czytamy, że krzyczały.
Statystyczny polski katolik nie jest przyzwyczajony do modlitewnego krzyku.
– A przecież często w domu krzyczy: mam już tego dość!

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

Ale gdy zaraz potem klęka do modlitwy, to pobożnie składa ręce…
– Tak, to jakby duchowa schizofrenia. Często nie jest to nasza wina. Jesteśmy tak wychowani. Rozmawiamy z Bogiem grzecznie, bez emocji. Tymczasem w Biblii czytamy:
„Biedak zawołał, a Pan go wysłuchał”. On krzyczał: „Z głębokości wołam do Ciebie, Panie”. Często w takich opisach znajdujemy greckie określenie krzyku zranionego zwierzęcia, ryku. Ewangelia zawiera opowieść o niewidomym żebraku, Bartymeuszu, który krzyczał: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!”.
Jak bardzo musiało to bulwersować ludzi, skoro Ewangelista zanotował: „Wielu nastawało na niego, żeby umilkł”…
– Nas też dotyka ten krzyk. Często się go boimy. Ale to jest element walki duchowej. Widzimy, że to wołanie nas przerasta. Jesteśmy bezradni, a jedynym, który może pomóc, jest
sam Bóg. Czekamy na Jego odpowiedź. Przykład? Trafiła do nas chora kobieta. Usłyszała
od lekarza: Być może nie będzie pani mogła chodzić. Ta osoba przyszła do nas i zawołała:
– Panie, nie chcę tego. Widzisz, że nie potrafię tego zaakceptować! Była zbuntowana,
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krzyczała, ale przecież przyszła z tym do Jezusa. Paradoks? Nie. To właśnie jej wiara
sprawiła, że krzyczała!
Strasznie łatwo ocenić taką osobę: wariatka, ekshibicjonistka, histeryczka.
– Jasne, że tak. Ale jedną z zasad działania naszej wspólnoty jest to, że nie oceniamy tych,
którzy proszą o modlitwę. Nie oceniamy. Koniec, kropka. Pewnego dnia przyszedł do nas
człowiek, który wołał: Panie, już nie mogę! Chcę uciec! Upadł na ziemię i zaczął tarzać
się po podłodze. Początkowo posłaliśmy po pomoc, ale niebawem nieoczekiwanie spłynął
na nas pokój Ducha Świętego. Przyszło wyraźne światło: zostawcie go, nie uspokajajcie
na siłę. Zaczęliśmy wielbić Boga w językach. Na znak, że wspólnota uznaje, że ten człowiek przeżywa doświadczenie stanięcia przed Bogiem. Jasne, że nie rozumieliśmy tego
zachowania. Ale my naprawdę nie musimy wszystkiego wiedzieć. Wielbiliśmy, a on zaczął się uspokajać. Zapytałam: czy możesz teraz uklęknąć pod ikoną? Potulnie uklęknął.
Nie zawsze rozumiemy ludzkie zachowania. Ale czy wszyscy rozumieli króla Dawida,
który tańczył przed Arką? Gdy otwieramy się na Ducha Świętego, podpowiada nam,
co mamy zrobić, co powiedzieć, jak działać…
c. d. n. w następnym biuletynie

Słowo Boże do medytacji
−
−
−
−
−
−
−

śr – Mt 7,15-20 Fałszywi prorocy
cz – Mt 7,21-29 Dom zbudowany na skale i dom zbudowany na piasku
pt – Mt 8,1-4 Uzdrowienie trędowatego
so – Mt 16,13-19 Tobie dam klucze królestwa niebieskiego
n – Łk 9,51-62 Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem
pn – Mt 8,18-22 Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem
wt – Mt 8,23-27 Uciszenie burzy na jeziorze

Intencje do modlitwy
W intencji Ojca Świętego Franciszka o światło Ducha Świętego i siły fizyczne potrzebne do prowadzenia Kościoła.
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Benedykta XVI.
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla biskupa Jana.
O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, o chęć służby i ochronę
przed zniechęceniem.
O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin
i bliskich.
O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia i 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 środę 26 czerwca o godz. 19:00 Msza święta u Saletynów dla wszystkich
Wspólnot Diecezji Rzeszowskiej.
2. W dniach 28-30 czerwca planowana jest szkoła lidera w Niechobrzu. Dzień dla
animatorów został odwołany.
3. W czasie wakacji spotkania naszej Wspólnoty odbywają się w każdy wtorek.
4. W lipcu będzie wyjazd wakacyjny do Kokotek koło Opola dla wszystkich
chętnych członków Odnowy. Szczegóły wkrótce
5. 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.
pogotowie wstawiennicze tel. 884.170.280
e-mail: odnowa.bernardyni@gmail.com www.odnowa.bernardyni.rzeszow.pl

