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Czym jest rzeczywistość charyzmatyka?
o. Amos Smolarek OFM
Jest to rzeczywistość odnowy. Nieustannego poszukiwania w sobie życia Nowego Człowieka
(por. Kol 3, 9 – 10). W jaki sposób zachować tę nowość, tę świeżość? Czy można każdego dnia
„Przeto wzajemnie się się zachwycać na nowo Bogiem? Wiele pozycji literackich mówi o fenomenie Ruchu Charyzmapocieszajcie tymi sło- tycznego, spoglądając nań z bardzo różnych perspektyw, ale większość z nich zauważa, że ludzie
wami”
ci charakteryzują się ogromnym zamiłowaniem do Słowa Bożego. Tym samym nie sposób pominąć tego aspektu czy zepchnąć go na dalszy plan. Nawet jeśli to Słowo Cię nudzi, to zachęcam –
1 Tes 4,18 spróbuj jeszcze raz. A może jednak oni mają rację?
Pismo Święte stało się kanwą dla wielu (wszystkich?) reform odnawiających Kościół. Pomijam już te, które z powodu pewnych błędów wyprowadziły z pełni łaski ludzi pragnących życia
bliższego ideałom ewangelicznym jak choćby ruch protestancki. Swoją drogą, wspólnota zielonoświątkowa była czynnie zaangażowana w tworzenie się Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym.
Ale zwróćmy uwagę na Franciszka z Asyżu, na przykład, który swój trud odbudowy Kościoła
rozpoczął po konfrontacji ze Słowem Bożym! Franciszek zresztą uczyni z Niego podstawową
normę życia notując na początku reguły: „Reguła i życie Braci Mniejszych polega na zachowywaniu Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Reg. 1). To właśnie wejście w rzeczywistość Biblii, spotkanie ze Słowem przynosi tę permanentną odnowę życia. Dlaczego?
Przede wszystkim dlatego, że Słowo, to Osoba:
Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo. (J 1, 1)
Cały prolog Ewangelii według św. Jana uzmysławia nam, że Słowo pochodzi od Boga, a Bóg
posługuje się Nim, by stwarzać. Bóg wyrzeka Słowo i przez Nie tworzy świat (por. Rdz 1, 1nn;
J 1, 3). Przez Tego, którego nazwano Słowo Boga, również go zbawia (por. Ap 19, 13). Jeśli zatem chcesz doświadczać cudów Jezusa w swoim życiu, to podstawową drogą jest Słowo. To przez
Nie Bóg będzie w Tobie i Ciebie budował, przez Słowo będzie zbawiał Ciebie i Twoich bliskich.
Spotkania Wspólnoty
odbywają się we wtorki Wystarczy uwierzyć Słowu. A Ten, który jest Słowem, mówi też, że jest Prawdą! (por. J 14, 6).
Oczywiście, o wiarygodności Słowa świadczy ono samo. Możesz odrzucić moc Pisma Świętego
17.00 Adoracja
uznając za nielogiczne potwierdzenie autorytetu nim samym. Czy jednak warto? Nie będę tu przeNajświętszego Sakrakonywał, bo musisz doświadczyć tego sam. Chcę tylko zachęcić Cię, byś się nie poddawał, bo jest
mentu
to tak istotna i fundamentalna sprawa dla zmiany Twojego życia, że napotkasz bardzo wiele trudności. Diabeł będzie wdeptywał Cię w ziemię, byś w rozgoryczeniu twierdził, że Prawda Słowa
18.30 Msza Święta
jest kłamstwem; Skała tak zwanego braku czasu będzie wypalała korzenie Słowa, by szybko zgasł
19.00 spotkanie modli- pierwotny zapał i gorliwość w słuchaniu; ciernie codziennego zabiegania będą Cię pochłaniać, byś
tewne w sali Bernarmarnował siły na to, co nie jest Słowem i do niego nie prowadzi. Pielęgnuj więc z całą pilnością te
dyńskiego Centrum
ziarna,
które padają na żyzną, przygotowaną przez Ciebie glebę (por. Łk 8, 4nn).
Religijno-Kulturowego
Propozycja modlitwy Słowem Bożym metodą AMOR:
1. A – adoratio, czyli uwielbienie – wielbię Boży Majestat i korzę się przed Nim, będąc pewny
Jego Miłości i tego, że nie jestem jej godny.
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2. M – meditatio, czyli rozważanie – rozważam przeczytany tekst zastosowując go do siebie
i obieram postanowienie na dzisiejszy dzień.
3. O – oratio, czyli modlitwa – wynika ze Słowa, prośba o pomnożenie miłości, uwielbienie.
4. R – resolutio, czyli zakończenie – dziękuję za łaski otrzymane w czasie rozmyślania i w ciągu
całego życia. Dziękuję także w imieniu tych ludzi, którzy nie pamiętają o wdzięczności wobec
Boga. Polecam się Matce Najświętszej.
Pamiętaj, że Słowo Boże jest żywe (por. Hbr 4, 12), a powyższy schemat jest tylko propozycją.
Bogu zaufaj, On Cię poprowadzi!

Słowo Boże do medytacji
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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, chęć służby i ochronę przed zniechęceniem, o animatora diakonii ewangelizacyjnej i miłosierdzia.
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, cykl „Książka
warta spotkania”, Fundacja Charismata i inne).
W intencji małżeństw przeżywających kryzysy.
W intencji organizacji wspólnotowej pielgrzymki do Włoch.
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. Dnia 17 grudnia będziemy posługiwać na "Wieczorze uwielbienia" w Kościele Chrystusa
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śr – Mt 18,12-14 Chrystus pokrzepia utrudzonych.
cz – Mt 11,28-30 Nie ma większego człowieka od Jana Chrzciciela
pt – Mt 11,11-15 Ci, którzy odrzucili Jana Chrzciciela, nie przyjmą Chrystusa
so – Mt 11,16-19 Eliasz już przyszedł, a nie poznali go
n – Mt 11,2-11 Na Chrystusie spełniają się proroctwa
pn – Mt 21,23-27 Skąd pochodził chrzest Janowy
wt – Mt 1,1-17 Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida

5.
6.

Króla, spotykamy się na Mszy o godz. 18, a potem o 19 prowadzimy spotkanie
modlitewne. Prosimy o to, abyśmy wszyscy (jako Wspólnota) byli blisko siebie.
W środę 18 grudnia o godz. 19:00 Msza Święta u Saletynów dla wszystkich członków
Wspólnot Odnowy Diecezji Rzeszowskiej; obsługę Mszy prowadzi nasza Wspólnota
(czytania, śpiew).
Dnia 31 grudnia planujemy zorganizować zabawę sylwestrową w Winnicy Ani i Pawła
w Wyżnem. Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o zapisy smsem do Wiesi, tel. 662 372
723. Planujemy na zabawie: 2 ciepłe dania, muzyka z głośników. Koszt 60 zł. od osoby
(dzieci do 5 roku życia gratis, a do 12 roku życia 30 zł.) obejmuje ciepłe dania, obsługę,
wino. Rozpoczęcie ok godz. 20. Wyjazd o godz. 19.30 spod Bazyliki (po Mszy o godz.
18.30). Transport własnymi samochodami. Będziemy potrzebować Waszej pomocy przy
organizacji. Będą potrzebne: ciasto, ciasteczka, sałatki, przekąski.
W dniach 25 kwietnia - 3 maja 2014 pielgrzymka do Włoch. Koszt 1890 zł. plus 30 euro.
Szczegóły w programie. Zapisy u Wiesi.
Wysyłając sms na numer 664 400 100 o treści TAK.BERNARDYNI (koszt jak zwykły
sms w Twojej sieci) będziesz otrzymywać informacje od naszej Wspólnoty. Nadawca:
ODNOWA. (wypisanie się z tego serwisu też jest możliwe: na ten sam numer o treści
NIE.BERNARDYNI).
Zachęcamy do odnalezienia strony naszej Wspólnoty na facebooku.
pogotowie wstawiennicze tel. 884.170.280
e-mail: odnowa.bernardyni@gmail.com www.odnowa.bernardyni.rzeszow.pl

