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Prowadzenie przez Ducha Świętego
Alicja K.

„… weźmiecie w darze Ducha Świętego”

Pan Bóg ma plan dla każdego człowieka. Pomimo, że ma wiele dzieci, to interesuje się każdym
z osobna i ten plan jest indywidualny dla poszczególnych osób, bowiem nie ma dwóch takich samych ludzi. Mówi o tym Pismo Święte; (Iz 48,17): Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, Święty IzraDz 2,38 ela: „Ja jestem Pan, twój Bóg, pouczający cię o tym, co pożyteczne, kierujący tobą na drodze,
którą kroczysz” (Ef 2,10) - Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do
dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. To dowodzi, że każdy chrześcijanin jest w oczach Bożych nieskończenie wartościowy, że Bóg każdego z nas kocha i zna dobrze i interesuje się każdym, zanim jeszcze rozpocznie on swoje życie. Mamy obietnicę, że On
będzie dokładnie pokazywał każdemu z nas drogę, jaka ma podążać: „Pouczę cię i wskażę drogę,
którą pójdziesz, umocnię moje spojrzenie na tobie” (Ps 32,8). Psalmista mówi o całkowicie indywidualnej drodze, na której Bóg chce nauczać nas, wyjaśniać i doradzać nam - Bóg nam niczego
nie wmusza na siłę, nie manipuluje naszą wolną wolą. On chce pokazać jak ma wyglądać twoja
droga i co jest najlepsze dla ciebie. Trzeba nauczyć się wsłuchiwać w Jego głos i zadecydować
czy chcesz to zrobić czy nie? Kiedy Jezus przygotowywał uczniów na Jego śmierć, zmartwychwstanie i powtórne przyjście, obiecywał, że nie zostawi ich samych, lecz pośle do nich kogoś, kto
będzie dla nich podporą, doprowadzi ich do całej prawdy i oznajmi im rzeczy przyszłe (J 16,13).
Całość „wsłuchiwania się w głos Boży” jest procesem wzrostu i dojrzewania. Wszystko to wymaga czasu i pewnej dojrzałości chrześcijańskiej. Jezus nie mówi na darmo: „Moje owce słuchają
Mego głosu...” (J 10,27). Jezus nie mówi o jagniętach, ale o dorosłych owcach, które powinny być
w stanie usłyszeć Jego głos. Jednak osobiste prowadzenie przez Ducha Świętego dopiero wtedy
się urzeczywistnia, gdy przyjmujemy Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela – i przez nowe narodzenie stajemy się dziećmi Bożymi. Często największa część prowadzenia Bożego rozgrywa się w
sposób dla nas nieuświadomiony. Boże prowadzenie jest tak naturalne, że chrześcijanin właściwie
go nie zauważa. Dopiero, gdy świadomie albo nieświadomie sprzeciwia się woli Bożej, wtedy
Bóg będzie musiał zadziałać bezpośrednio, np. pędząc samochodem na lot samolotem, psuje się
Spotkania Wspólnoty
odbywają się we wtorki samochód i nie zdążamy na ten samolot, a potem okazuje się, że ten samolot miał wypadek, jakiś
telefon czy list zmieniający nasze plany, które okazują się zbawienne w swoich skutkach.
17.00 Adoracja
Najświętszego Sakramentu
18.30 Msza Święta
19.00 spotkanie modlitewne w sali Bernardyńskiego Centrum
Religijno-Kulturowego

Aby Boże prowadzenie urzeczywistniło się w naszym życiu musimy najpierw radykalnie oddać
życie Jezusowi - to jest jak zajęcie miejsca w odpowiednim pociągu - gdy jesteś we właściwym
pociągu to dojedziesz do właściwego celu, który Bóg ci wyznaczył. Przykładem takiego oddania
Bogu jest Moabitka Rut w Księdze Rut. Rut z oddaniem wykonywała swoje obowiązki i tak się
stało, że we właściwym czasie znalazła się na właściwym polu i zrobiła to, co jest właściwe,
aby spotkać przyszłego męża. Świat nazywa to przypadkiem, a my chrześcijanie nazywamy to
Bożą troską o nas.
Jeżeli każdy dzień składasz w ręce Boga i prosisz Go, żeby urzeczywistniał swoje plany, a potem
z czujnością i miłością do bliźnich prowadzisz zwykłe, codzienne życie - będziesz mógł stwierdzić, że zawsze znajdujesz się na właściwym miejscu i we właściwym czasie, bo Bóg w ten sposób stwarza okazje, aby troszczyć się o nas w każdej sytuacji. Prowadzenie jest procesem trwają-
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cym całe życie. Bóg wyznaczył cel życia dla ciebie i będziesz go odkrywał dzień po dniu. Bóg nie
zaskakuje nas swoimi planami, lecz zostawia nam czas, abyśmy mogli dorosnąć do naszych zadań.
Przykładem jest Mojżesz, którego charakter kształtował się na pustyni przez czterdzieści lat, zanim Bóg do niego bezpośrednio przemówił i powiedział mu, czego chce od niego w życiu. Także
przykładem może być gra w piłkę, gracz musi nauczyć się „grać”, aby trafić do nieruchomego
celu, jakim jest bramka. Najkrótsza droga wcale nie musi być najlepsza i niekoniecznie najszybciej prowadzi do celu. Podobnie jest z naszym podążaniem za Jezusem. Nasze życie jest skomplikowane i złożone. Musimy nauczyć się zwyciężać każdego dnia, zastosować na każdy dzień odpowiednią taktykę po to, aby przybliżać się do celu. Nie istnieje tylko jedna droga do celu: jeśli
żałujesz swoich błędów i naprawisz je, Bóg znowu postawi cię na tej drodze, abyś osiągnął swój
cel.
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śr – Łk 4,38-44 Liczne uzdrowienia
cz – Łk 5,1-11 Cudowny połów ryb i powołanie Apostołów
pt – Łk 5,33-39 Nowość nauki Jezusa
so – Łk 6,1-5 Chrystus jest panem szabatu
n – Łk 14,25-33 Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa
pn – Łk 6,6-11 Uzdrowienie w szabat
wt – Łk 6,12-19 Wybór Apostołów

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.
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1. Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w każdy wtorek od godz. 17.
2. Główne obchody Wielkiego Jubileuszu 500-lecia Sanktuarium Matki Bożej
Rzeszowskiej rozpoczną się 7 września. O godz. 18 odbędą się Nieszpory
uroczystości narodzenia NMP, a o godz. 18:30 – rozpoczynająca odpust - Msza św.
wigilii uroczystości Narodzenia NMP. Kazanie wygłosi J. E. ks. bp Edward
Białogłowski. 12 września o godz. 18 uroczystości jubileuszowe zakończy suma
pontyfikalna i nałożenie jubileuszowych koron na figurę Matki Bożej Rzeszowskiej.
Zapraszamy członków Wspólnoty do udziału w obchodach z okazji 500 rocznicy
objawień Matki Bożej w Rzeszowie.
3. Do 30 września 2013 trwa wystawa "Moje Matki Boskie Rzeszowskie" z okazji 500lecia objawień Matki Bożej w Rzeszowie. Miejsce: Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna, Rzeszów, ul. Sokoła 13 w godzinach otwarcia biblioteki.
4. Zachęcamy do odnalezienia strony naszej Wspólnoty na facebooku.
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