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Zazdrość
Pożądacie, a nie macie,
Alicja Smalarz
żywicie morderczą
zazdrość, a nie może- Uczucia są bardzo ważne. Kto nie ma dobrego kontaktu z swoimi uczuciami nie ma koncie osiągnąć. taktu z drugim człowiekiem, a także z Bogiem. Zazdrość to uczucie, z którym mamy zawsze trudności, bo zazdrość często jest źle przeżywana. Nie radzimy sobie z zazdrością
Jk 4, 2 i pod jej wpływem dochodzi do złych czynów, do grzechu.
Rodzaje zazdrości: wobec wartości (np. charyzmatów danej innej osobie, przyjaźni, wiary), wobec ludzi (zazdrość o drugiego człowieka) i wobec rzeczy (np. o samochód, mieszkanie, pieniądze)
Sposoby reagowania na zazdrość
1. Dojrzałe – mówimy drugiej osobie, że nam się coś podoba, że ktoś jest
Spotkania Wspólnoty
odbywają się
wartościowy w moich oczach, ma piękną rodzinę i że jej tego zazdroszczę, ale
we wtorki o 19.15
jednocześnie cieszę się z jej szczęścia czy sukcesów.
w Domu Diecezjalnym
2. Ambiwalentne – kiedy słowa nasze chwalą drugą osobę, ale w taki sposób, aby
„Tabor”
zniszczyć jej dobro, np. „super konferencja, ale pewnie ściągnąłeś ją z internetu”.
ul. Połonińska 25
3. Agresywne – kiedy chcemy zranić i zniszczyć osobę, której zazdrościmy. Zazdrość
agresywna jest grzechem, jest formą nienawiści do drugiego człowieka,
a przejawia się jako smutek z powodu cudzego szczęścia i radość z powodu jego
nieszczęścia.
17.30 adoracja Najśw.
Człowiek zazdrosny nie ma ani chwili spokoju. Szuka wad u drugiego, nawet kiedy ktoś
Sakramentu (kaplica)
18.30 Eucharystia (kaplica) mówi dobrze o drugim, to zazdrośnik coś mu tam wynajdzie, że on taki wcale nie jest.
19.15 spotkanie modlitew- Rodziny żyją latami w niezgodzie, bo rodzice kogoś faworyzują lub komuś dali więcej,
a przez to rodzi się poczucie zazdrości, które trwa latami.
ne (aula pod kaplicą)

Telefon Wspólnoty
 884.31.51.51

Struktura Wspólnoty
ks. Marcin Szopiński
pasterz
Marta Fortuniak, lider
Jacek Fura, v-ce lider
Wiesława Mac, v-ce lider
Piotr Bilo, v-ce lider

Lekarstwem za zazdrość jest dziękczynienie. Jeśli mamy kłopot z zazdrością, starajmy się
dziękować Bogu, za wszystko czym nas obdarowuje. Wstając rano dziękujmy za zdrowie,
za to, że możemy pójść do pracy, za dzieci, męża, za piękną pogodę. Szukajmy w każdej
chwili dobra i dziękujmy Bogu za nie.
Przykłady zazdrości w Piśmie Świętym:
1. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w nim nadzieję. Nie gniewaj się na tego,
któremu się szczęści, Na człowieka, który knuje złe zamiary! (Ps 37, 7)
2. Nie zazdrość człowiekowi gwałtownemu i nie obieraj żadnej jego drogi. (Przyp. 3,
31)
3. Gdyż zazdrość wywołuje gniew męża, który w dniu zemsty nie zna pobłażania
(Przyp. 6, 34)
4. Niech twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz niech zawsze zabiega o bojaźń
Pana, bo wtedy jest przed tobą przyszłość i twoja nadzieja nie zawiedzie. (Przyp.
23, 17-18)
5. Okrutna jest zapalczywość i niepohamowany jest gniew; lecz kto się ostoi przed
zazdrością? (Przyp. 27, 4)

Animatorzy diakonii
Alicja Smalarz
diakonia adoracyjna
Marta Fortuniak
diakonia prorocka
Jacek Fura
diakonia modlitwy wstawienniczej i uwolnienia
vacat
diakonia nauczania
Jolanta Skotnicka
diakonia uwielbienia
Ewa Kruczek
diakonia miłosierdzia
Karolina Kołodziej
diakonia wprowadzająca
dla kobiet
Dariusz Hołysz
diakonia wprowadzająca
dla mężczyzn
Wiesława Mac
diakonia organizacyjna
Daniel Chmiel
diakonia porządkowa
Paweł Wiśniowski
diakonia techniczna
Klaudia Winiarska
diakonia medialna
Maria Bassara
diakonia modlitwy
osłonowej
Paweł Kobosz
diakonia modlitwy
w nagłych potrzebach
Maria Hubert
diakonia modlitwy
za kapłanów
Marek Wiśniewski
diakonia liturgiczna
Joanna Groszek
diakonia ewangelizacyjna
Maciej Mierzejewski
diakonia prowadzenia
spotkań

Modlitwy wstawiennicze
odbywają się we wtorki
o 17.45 – zgłoszenia
e-mailem lub telefonicznie

Słowo Boże do medytacji








śr. – Mt 4, 12-17.23-25 Bliskie jest królestwo niebieskie
czw. – Mk 6, 34-44 Rozmnażając chleb Jezus objawia swoją moc
pt .– Mk 6, 45-52 Jezus chodzi po wodzie
sob. – Łk 4, 14-22a Jezus jest Mesjaszem zapowiedzianym przez proroków
niedz. – Mk 1, 6b-11 Chrzest Jezusa
pn. – Mk 1, 14-20 Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych Apostołów
wt. – Mk 1, 21-28 Jezus naucza jak ten, kto ma władzę

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 ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin
i bliskich. W intencji małżeństw przeżywających kryzysy.
 O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia i dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę i Fundację Charismata (katechezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, Festiwal Wiary, Kurs finansowy CROWN).
 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.
 W intencji Światowych Dni Młodzieży.

Ogłoszenia
1. Informujemy, że Fundacja Charismata otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego OPP. Tym samym możesz przekazać w formie darowizny 1% swojego podatku w rozliczeniu rocznym za 2014 r.
2. 13 stycznia 2015 r. o godz. 19.00 zapraszamy na katechezę audiowizualną pt. „Wyrwani
z niewoli ”. Goście: Jacek i Piotrek, (miejsce: Tabor)
3. W okresie od 15 stycznia do 19 marca 2015 r. organizujemy kurs finansowy CROWN.
Szczegóły na stronie.
4. W dniach 22-25 stycznia 2015 r. odbędą się warsztaty psychologiczne „Poznaj i akceptuj
siebie”. Warsztaty prowadzi psycholog i psychoterapeuta prof. dr hab. Józef Szopiński.
Miejsce: Tabor, opłata 220 zł (udział, wyżywienie, nocleg).
5. W dniach 31 stycznia – 1 luty 2015 r. planowany jest wyjazd do Tarnowa. Sesja ta jest
traktowana jako nasze wspólnotowe rekolekcje o uwielbieniu Boga. Gościem spotkania
będzie Maria Vadia. Szczegóły na http://sesja.moscice.pl/.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włożyli swój wkład
w zorganizowanie zabawy sylwestrowej w Winnicy Maria Anna.
Szczególne podziękowania dla Ani i Pawła za udostępnienie lokalu, a Wiesi za
koordynację nad całością imprezy.
Impreza jak zwykle była szampańska!
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