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Boża radość
Jadwiga W.

Radość Boża jest jednym z przywilejów każdego chrześcijanina. Radować może
się każdy. Nowy Testament mówi ponad stokrotnie o radości. Np. w liście do Filipian 3,1
„Na koniec, bracia moi, radujcie się w Panu!”, Flp 4,4-6 „Radujcie się zawsze w Panu,
jeszcze raz powtarzam: radujcie się!” Również w liście do Tesaloniczan 5,16: „Zawsze
Ps 89,16 się radujcie”. Radość jest znakiem osoby wierzącej, osoby, która zna Boga. Chrześcijanina można poznać właśnie po radości. Ma to być radość, która pochodzi od Boga i o której Bóg wielokrotnie mówi w swoim Słowie. Radość pochodzi od Jezusa i jest nieprzemijająca: J 17,13 „A teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją
radość mieli w sobie w całej pełni”. Świat nie ma wpływu na radość Bożą, ponieważ ona
jest w nas. W Starym Testamencie w księdze Nehemiasza 8 jest napisane: „ A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją”.

„Błogosławiony lud,
który umie się radować.”

Spotkania Wspólnoty
odbywają się we wtorki
17.00 Adoracja
Najświętszego Sakramentu
18.30 Msza Święta
19.00 spotkanie modlitewne w sali Bernardyńskiego Centrum
Religijno-Kulturowego

Właśnie tak jest! Od kiedy zaufałam Bogu i otworzyłam się na Jego miłość to ogarnia mnie radość przez cały czas. Nawet w trudnych chwilach się raduję, bo wiem, że Pan
Jezus jest cały czas przy mnie. Poczucie bezpieczeństwa, miłości, którą daje mi Bóg
sprawia, że jestem naprawdę szczęśliwa i chcę się tym szczęściem dzielić z innymi. Zauważają to inni ludzie i mówią mi to wprost. Oczywiście zdarza mi się błądzić, ale Pan
czuwa nade mną. Świadomość, że Bóg mnie kocha taką jaką jestem sprawia, że nawet
w trudnych chwilach czuję radość. Kiedy jesteśmy zdrowi i wszystko się nam w życiu
dobrze układa to łatwo jest nam się cieszyć… Ale jak to jest w przypadku, kiedy zachorujemy, odczuwamy ból lub zdarzy się nieszczęście? W takich momentach należy pamiętać,
że Bóg nigdy o nas nie zapomina i nie opuszcza nas. Nawet wtedy, kiedy ja nie pamiętam
o Nim. Nie należy mylić Bożej radości z wesołkowatością. Czując Bożą radość uśmiechamy się do samego Boga! Bo właśnie od Niego pochodzi. Dla mnie najlepszym przykładem człowieka radującego się w Bogu jest Maryja. To Ona cieszyła się każdą chwilą
spędzoną ze swoim Synem Jezusem. Maryja promieniowała tą radością. Benedykt XVI
podczas 33 Europejskiego Spotkania Młodych powiedział: „Niech Bóg prowadzi do źródeł radości was i braci z Teze”. Boża radość w rodzinie chrześcijańskiej obecna jest również wtedy, kiedy na świat przychodzi nowy człowiek. Nie możemy zapomnieć, że to
Bóg pierwszy się uradował nami. Sprawia Mu radość, kiedy ufamy Mu i całkowicie się
Mu oddajemy, aby mógł kierować naszym życiem i kiedy mówimy, że jest naszym Panem. Człowiek miłujący Boga wielbi Go. To również jest okazywanie radości Bożej. Absolutnie konieczne jest, abyśmy wierzyli, że Bóg nas kocha i raduje się nami.
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Słowo Boże do medytacji
−
−
−
−
−
−
−

śr – Mt 18,15-20 Braterskie upomnienie
cz – Łk 11,27-28 Błogosławione łono, które nosiło Chrystusa
pt – Mt 19,3-12 Nierozerwalność małżeństwa
so – Mt 19,13-15 Jezus błogosławi dzieci
n – Łk 12,49-53 Wymagania służby Bożej
pn – Mt 19,16-22 Rada ubóstwa
wt – Mt 19,23-30 Nagroda za wyrzeczenie podjęte dla Chrystusa

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 i ks. bpa Jana.
W intencji wszystkich kapłanów posługujących w Odnowie w naszej Diecezji.
O moc Ducha Świętego i światłe oczy serca.
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 czasie wakacji spotkania naszej Wspólnoty odbywają się w każdy wtorek.
2. Od 14 sierpnia do 30 września 2013 - wystawa "Moje Matki Boskie Rzeszowskie"
z okazji 500-lecia objawień Matki Bożej w Rzeszowie. Miejsce: Wojewódzka
i Miejska Biblioteka Publiczna, Rzeszów, ul. Sokoła 13 w godzinach otwarcia
biblioteki.
3. 14 sierpnia o godz. 18:30 w Bazylice ostatni dzień rekolekcji: „Błogosławiona,
która uwierzyła". Rekolekcje prowadzić będzie o. Azariasz Hess OFM, mariolog
z Rzymu. Po Mszy odbędzie się koncert zespołu wokalnego "Soul".
4. W uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia) zapraszamy do Bazyliki OO.
Bernardynów w Rzeszowie. O 12.00 Mszę świętą odprawi ks. abp J. E. Edward
Nowak z Rzymu. W tym dniu przypada 500 lat od objawienia się Matki Bożej
w Rzeszowie, które dało początek Sanktuarium.
5. Zachęcamy do odnalezienia strony naszej Wspólnoty na facebooku.
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