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Jak odzyskać utraconą tożsamość?
Wszystkim tym jednak,
Jacek Fura
którzy Je przyjęli, dało
moc, aby się stali
dziećmi Bożymi. 1. Przyjąć Słowo. Przyjąć Jezusa. Wpuścić Go do swojego życia. On da nam moc, która
nam pozwoli odzyskać prawdziwą tożsamość.
J 1, 12 Jesteśmy jak gąbka, jeśli została ona nasycona szlamem, najpierw trzeba ją wycisnąć.
Bardzo mocno i do spodu, a następnie zanurzyć w czystej wodzie i pozwolić jej nasiąkać
wodą, która nie jest skażona. Czasem ta czynność musi być powtórzona kilkakrotnie, zanim zupełnie nie oczyścimy się z kłamstw na swój temat.
2. Odrzucić fałszywą tożsamość
Spotkania Wspólnoty
Czasem jest dla nas wygodnie żyć w zakłamaniu, manipulować uczuciami innych, aby
odbywają się
uzyskać trochę gratyfikacji w postaci zwiększonej uwagi, rozczulania się, współczucia otowe wtorki o 19.15
czenia, itp. Jeśli mamy nieprawdziwą tożsamość, to nie usłyszymy, co Bóg do nas mówi.
w Domu Diecezjalnym
3. Zrozumieć, w jaki sposób nasza tożsamość została zakłamana - praca nad sobą we
„Tabor”
wspólnocie, modlitwa uwolnienia, szukanie siebie...
ul. Połonińska 25
4. Wracać do momentu, w którym jeszcze nasza tożsamość nie została zakłamana:
 moment ciszy, kiedy byłeś/aś tylko ty i Bóg,
 twoje istnienie niezamieszane jeszcze żadnym ludzkim chcę czy nie chcę,
 twoje istnienie niezamieszane radością czy lękiem,
17.00 adoracja Najśw.
 kiedy byłaś/eś tylko ty, Bóg i Jego CHCĘ - które trwa cały czas...
Sakramentu (kaplica)
Jesteśmy
własnością Boga. Nasze życie nie jest własnością naszych rodziców, ono tylko
18.00 Eucharystia (kaplica)
19.15 spotkanie modlitew- przez nich "przeszło". Od momentu Chrztu nasze prawdziwe nazwisko to Chrystus. Kiedy
ne (aula pod kaplicą)
świadomie przyjmiesz swoje życie od Boga, wtedy staniesz się sobą i będziesz podobny/na do samego siebie, tak jak zostałeś stworzony.
Od momentu, kiedy przyjmiesz życie z Boga, nie będzie miało znaczenia, ani wpływu na
ciebie to, w jakich okolicznościach się urodziłeś (pożądanie, gwałt, itp.). Bóg wykorzystał
Telefon Wspólnoty
to zło i zamienił je na jeszcze większe dobro, wykorzystując tę sytuacje do powołania cie 884.31.51.51
bie do istnienia. I mimo, że może nie byłeś chciany przez rodziców, to byłeś chciany przez
Boga. I On wiedząc, że rodzice ciebie nie chcieli, stworzył cię po to, by być twoim Ojcem
i pragnie byś był/była Jego dzieckiem. Musisz jedynie to uznać, przyjąć i uwierzyć Mu. On
Struktura Wspólnoty
cię do tego uzdalnia i daje ci moc do przyjęcia tego faktu. Nie zatrzymuj się od dzisiaj na
ks. Marcin Szopiński
okolicznościach swoich ziemskich urodzin, bo już wcześniej pragnieniem Boga było, abyś
pasterz
zaistniał. Twoja prawdziwa tożsamość jest skarbem, który przed twoimi oczami ukrył szaMarta Fortuniak, lider
tan.
Jacek Fura, v-ce lider
Wiesława Mac, v-ce lider
Piotr Bilo, v-ce lider

Pamiętaj:
"...zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy." [1 List św. Jana 3]

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

Słowo Boże do medytacji








śr. – Mk 7, 14-23 Prawdziwa nieczystość pochodzi z serca
czw. – Mk 7, 24-30 Prośba poganki wysłuchana
pt .– Mk 7, 31-37 Uzdrowienie głuchoniemego
sob. – Łk 10, 1-9 Rozesłanie uczniów
niedz. – Mk 1, 40-45 Uzdrowienie trędowatego
pn. – Mk 8, 11-13 Jezus nie chce dać znaku
wt. – Mk 8, 14-21 Strzeżcie się kwasu faryzeuszów

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, warsztaty psychologiczne).
 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.
 W intencji Światowych Dni Młodzieży.

Ogłoszenia
1. 17 lutego 2015 r. o godz. 21.00 spotkanie diakonii prorockiej i wstawienniczej.
Temat: posługa proroctwami w czasie spotkań modlitewnych i modlitw wstawienniczych. Rozeznanie daru proroctwa.
2. 23 lutego 2015 r. o godz. 19.30 w kościele św. Judy Tadeusza odbędzie się Msza
św. dla wszystkich Wspólnot Odnowy Diecezji Rzeszowskiej. Kazanie wygłosi ks.
Marcin Szopiński.
3. 24 lutego 2015 r. o godz. 19.00 zapraszamy na katechezę audiowizualną pt. „Bóg
znalazł mnie na ulicy ”. Gość: Henryk Krzosek (miejsce: Tabor).

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