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PRZYJACIELE LUDZKIEJ DUSZY
Aniołowie – to potężni, niewidzialni nasi krewni,
którzy są stale pogrążeni w adoracji Boga…
(ks. Jan Twardowski)

„poślę z tobą swego
anioła…”

Jakub Kołacz SJ
Rdz 24,40
Każdy wierzący wie, że kiedy Bóg z zachwytem spojrzał na Adama, którego właśnie powołał do istnienia, w mistrzowski sposób łącząc z sobą pierwiastki natury (bo stworzył go
z prochu ziemi), z troską pomyślał, jak samotny może być ten doskonały wytwór Jego rąk.
Zanim więc pierwszy rodzic poczuł się naprawdę samotny pośród uroków raju, Bóg postawił obok niego równie doskonałe dzieło: Ewę. W ten sposób mogli wspólnie zachwycać się własnym pięknem oraz odkrywać w sobie Boży obraz i podobieństwo do Stwórcy.
Jednak jak pokazuje tradycja naszej wiary, nie był to jedyny gest Boga, mający wyjść
naprzeciw i zaradzić potrzebom człowieka. Bóg w trosce o nasze bezpieczeństwo posłał
nam dodatkową pomoc: niebieskie duchy – aniołów.
Niebieski posłaniec

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

Na próżno szukać w Piśmie Świętym jednoznacznego potwierdzenia powszechnego przekonania, że każdy człowiek ma swojego anioła stróża, który jako dobry towarzysz i opiekun czuwa przy nim od chwili narodzin aż do śmierci. Jednak tak podpowiada nam wiele
autorytetów chrześcijaństwa, a i sama Biblia, choć bardzo w tej kwestii oszczędna w słowach, rzuca na zagadnienie pewne światło. Anioł – tzn. posłaniec – pojawia się wtedy,
gdy Bóg widzi potrzebę porozumienia się z człowiekiem: anioł przemawiał do Maryi
i Józefa, umacniał także modlącego się w Ogrodzie Oliwnym Jezusa. O opiece aniołów
wspominają niektóre księgi Starego Testamentu, ale prawdziwym poematem o Bożej dobroci jest Księga Tobiasza, opisująca dzieje pewnej rodziny żydowskiej, której do pomocy
został posłany anioł Boży. Na tej podstawie pobożność doprowadziła nas do przekonania,
że Bóg daje każdemu niebiańskiego posłańca-stróża wspierającego nas w naszej pielgrzymce do nieba. Niektórzy chrześcijańscy pisarze starożytni, idąc śladem tych biblijnych wskazówek i pobożnego przekonania wierzących, uważali, że nie tylko poszczególni
ludzie – co ciekawe, także niewierzący i wielcy grzesznicy – cieszą się opieką aniołów,
ale także społeczności, grupy osób, a nawet Kościół. W końcu kult ten stał się na tyle powszechny, że doczekał się oficjalnej aprobaty Kościoła w formie ustanowienia osobnego
święta, które obchodzono już w IX wieku.
c. d. w następnym biuletynie
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Słowo Boże do medytacji
-

śr – Łk 14,25-33 Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa
cz – Łk 15,1-10 Przypowieść o zgubionej owcy i zgubionej drachmie
pt – Łk 16,1-8 Przypowieść o nieuczciwym rządcy
so – J 2,13-22 Mówił o świątyni swego Ciała
n – Łk 20,27-38 Uduchowione życie zmartwychwstałych
pn – Łk 17,1-6 Obowiązek przebaczania
wt – Łk 17,7-10 Słudzy nieużyteczni jesteście

Intencje do modlitwy
ü 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.
ü W intencji wszystkich kapłanów posługujących w Odnowie w naszej Diecezji.
O moc Ducha Świętego i światłe oczy serca.
ü O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, o chęć służby i ochronę
przed zniechęceniem.
ü O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin
i bliskich.
ü O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia i dobre owoce ewangelizacji
prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, cykl
„Książka warta spotkania”, Fundacja Charismata, Seminarium Odnowy Wiary
„Jesień ducha? Nie u nas!” i inne).
ü W intencji małżeństw przeżywających kryzysy.
ü We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.
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Ogłoszenia
1. Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w każdy wtorek od godz. 17.
2. Piątek jest dla nas dniem postu w intencji seminarium. Prosimy o przyłączenie się
do postu. Przypominamy też o codziennej modlitwie Litanią do Najdroższej Krwi
Chrystusa Pana w tej intencji.
3. Zapraszamy na animowany film opowiadający o Mszy Świętej pt. "Największy
z cudów". Producentem filmu jest Pablo Jose Barroso z Dos Corazones
Productions, w której powstała m.in. "Cristiada". Premiera 8 listopada w kinie
"Helios" (przy ul. Piłsudskiego 44) i w "Multikinie".
4. Katecheza audiowizualna 12 listopada 2013 "Jak żyć z pasją?" gość: Witek Wilk,
Bazylika, godz. 19.15.
5. Roczne studium: Lider Szkoły Nowej Ewangelizacji w Warszawie-możliwość
zapisów do 16 listopada - opłata 500 zł. Szczegóły u liderki.
6. Dnia 13 listopada będzie Chrzest w Duchu Świętym w ramach Seminarium
Odnowy Wiary.
7. Rekolekcje Wspólnotowe zamknięte pt. "Kurs Animacji Modlitwy
Charyzmatycznej w Domu Rekolekcyjnym TABOR w dniach 29, 30 listopada
i 1 grudnia 2013, cena 120 zł.
8. Zachęcamy do odnalezienia strony naszej Wspólnoty na facebooku.
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