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I co my z tego MAMY
Czyż może niewiasta
Dominika Figurska, Agata Puścikowska
zapomnieć o swym
niemowlęciu, ta, która Aktorka Dominika Figurska i dziennikarka tygodnika „Gość Niedzielny” Agata Puścikowkocha syna swego ska, postanowiły więc napisać książkę, żeby podzielić się swoim doświadczeniem, że
łona? można w ich sytuacji czerpać szczęście, pracować, nie zwariować. Chciałyby, aby ich publikacja trafiła do wszystkich kobiet, ale zwłaszcza do tych, które boją się macierzyństwa.
Iz 49,15 Premiera ich książki odbyła się 10 października w Warszawie. Prowadząca spotkanie
dziennikarka TVN, Brygida Grysiak, stwierdziła, że książka – dwugłos o wielodzietności –
ukazuje, że jest ona efektem zachłanności na miłość, którą zwielokrotnia każde przychodzące na świat dziecko. To także opowieść o ojcach, na których można liczyć, co jest
szczególnie cenne w dobie kryzysu ojcostwa. – Gdybyśmy nie miały mężczyzn, dających
Spotkania Wspólnoty
oparcie, nie miałybyśmy odwagi zdecydować się na gromadę dzieci. Miałam odwagę, bo
odbywają się
miałam oparcie – wyznała Figurska.
we wtorki o 19.15
Autorki mówiły o swojej pasji zawodowej, o konieczności zorganizowania sobie pracy
w Domu Diecezjalnym
oraz zajęć dzieci, zapewnienia im opieki. Zmęczenie, niewyspanie, nie jest jedynym cie„Tabor”
niem macierzyństwa, jest nim także rozdarcie, myślenie, co dzieje się z dziećmi, gdy się
ul. Połonińska 25
jest na planie filmowym lub w redakcji. Połączenie tych dwóch sfer nie jest łatwe – wyznała Agata Puścikowska. Nie jest też łatwe pogodzić się z myślą, że nie jest się idealną
matką, trzeba przeżyć pewną ewolucję, polegającą na tym, że rezygnuje się z pomysłów
doskonalenia siebie i dzieci. Najważniejsze, co dziecko ma otrzymać od matki i ojca to
17.00 adoracja Najśw.
miłość – stwierdziła dziennikarka GN.
Sakramentu (kaplica)
18.00 Eucharystia (kaplica) Inną trudnością są reakcje otoczenia – zdarza się, że wielodzietne matki nagabywane są,
19.15 spotkanie modlitew- czy wszystkie dzieci są ich, jednak najbardziej boli reakcja najbliższych, zwłaszcza rodzine (aula pod kaplicą)
ców, którzy nie przejawiają entuzjazmu na wieść o kolejnym wnuku. Istnieją stereotypy
na temat wielodzietnych rodzin, wiąże się je z marginesem, choć zdarza się to już rzadziej, być może dociera do Polski z Zachodu moda na wielodzietność – mówiła dziennikarka GN.
Telefon Wspólnoty
Obie matki wyznały, że nie planowały liczby dzieci. Każde było przyjmowane z radością,
 884.31.51.51
ale dopiero po trzecim „rozkręcały się” jako matki. Paradoksalnie, większy spokój zaczyna
panować w domu, gdy dzieci jest gromada. – Chcesz mieć czas na wypicie kawy, miej
więcej dzieci – stwierdziła Dominika Figurska. W większej grupie dzieci zajmują się sobą,
zwłaszcza jedynacy absorbują sobą uwagę rodziców – wyjaśniła.
Struktura Wspólnoty
Figurska i Puścikowska nie kryją też swej wiary. „Bez Boga ani do proga” – zacytowała
ks. Marcin Szopiński
pasterz
dewizę swej babci dziennikarka GN, która kieruje się nią także w swym życiu. Jak dajesz
Marta Fortuniak, lider
dzieciom Boga, dajesz im wszystko – wtórowała jej współautorka. Co do dzieci, obie matJacek Fura, v-ce lider
ki mają jedno marzenie: żeby były dobrymi ludźmi. – Jest to skok na bandzi, potrzeba
Wiesława Mac, v-ce lider
odrobinę szaleństwa, ale warto. Ludzie, którzy czekają, aż uda im się kupić duży dom nie
Piotr Bilo, v-ce lider
rozumieją, że zegar tyka, że w późniejszym wieku być może nie będą mogli urodzić.
A naprawdę warto – gorąco zapewniała Figurska.
źródło: http://gosc.pl/doc/2195782.Wielodzietne-matki-obalaja-stereotypy
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Słowo Boże do medytacji









śr. – Mt 5, 17-19 Kto wypełnia przykazania, ten będzie wielki w królestwie niebieskim
czw. – Łk 11, 14-23 Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie
pt .– Mk 12, 28b-34 Pierwsze ze wszystkich przykazań
sob. – Łk 18, 9-14 Przypowieść o faryzeuszu i celniku
niedz. – J 3, 14-21 Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony
pn. – J 4, 43-54 Uzdrowienie syna urzędnika królewskiego
wt. – J 5, 1-3a.5-16 Uzdrowienie paralityka w sadzawce Betesda

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, Męskie Rekolekcje, Rekolekcje dla Kobiet, Seminarium Odnowy Wiary,
Konferencja „Biblia o Finansach”, Wieczory Charyzmatyczne).
 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.
 W intencji Światowych Dni Młodzieży.

Ogłoszenia
1. Zapraszamy na Wieczory Charyzmatyczne, które rozpoczynają się 14 marca 2015
r. o godz. 18.00. W programie: konferencja, modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała,
uwielbienie Boga, Eucharystia (miejsce: aula Tabor).
2. 23 - 25 marca 2015 r. o godz. 18.00 zapraszamy kobiety na „Rekolekcje dla Kobiet” (miejsce: kaplica Tabor).
3. 23 - 25 marca 2015 r. o godz. 20.00 zapraszamy mężczyzn na „4 Męskie Rekolekcje w Rzeszowie” (miejsce: aula Tabor).
4. 27 marca 2015 r. zapraszamy mężczyzn na 4 Męską Drogę Krzyżową. Wyjście
z Taboru o godz. 19.00 do Sanktuarium Matki Bożej Boreckiej w Borku Starym (informacje u Pawła Wiśniowskiego).

Modlitwy wstawiennicze
odbywają się we wtorki
o 17.30 – zgłoszenia
e-mailem lub telefonicznie
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