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Czego boi się diabeł
…Jeżeli Bóg z nami,
któż przeciwko nam?

Ks. Radosław Rafał MSF
PASJONACI JEZUSA CHRYSTUSA

Rz 8,31 W naszym Kościele brakuje pasjonatów Jezusa Chrystusa i to my mamy się nimi stać! A do tego

Spotkania Wspólnoty
odbywają się
we wtorki o 19.15
w Domu Diecezjalnym
„Tabor”
ul. Połonińska 25

17.00 adoracja Najśw.
Sakramentu (kaplica)
18.00 Eucharystia (kaplica)
19.15 spotkanie modlitewne (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

potrzebujemy bliskiej relacji z Nim. Warto więc formować ludzi do zażyłości z Jezusem - miłość
jest jedyną rzeczą, która nie pozwoli im odłączyć się od Niego. W Kościele uobecniają się słowa:
"Duch i Oblubienica mówią: «Przyjdź!»" (por. Ap 22, 17). A co robi Duch Święty, gdy przychodzi?
Pozwala mi mówić do Boga: "Abba, Tatusiu!" - tak czule, ponieważ Bóg do mnie mówi czule.
W takiej relacji mogę sobie pozwolić nawet na błąd, bo wiem, że jest Ktoś, kto mnie kocha. Dlatego osoby posługujące uwolnieniem nie muszą klękać przed Jezusem Eucharystycznym, błagając: "Panie, ochroń mnie, ochroń mnie!". One mogą wołać: "Jezu, kocham Cię. Objaw swoją potęgę i moc!". Nie idziemy przecież na Eucharystię tylko po to, żeby Pan Bóg dał nam zbroję idziemy po to, by dał nam siebie!
NAJKRÓTSZY EGZORCYZM
To ciekawe, że w Kościele częściej używamy wody święconej, czy soli egzorcyzmowanej, niż potężnego imienia Jezus. Zabezpieczamy się, skupiamy na działaniu ducha złego… dając mu tym
samym więcej okazji do działania. Bo diabeł sam z siebie nie ma mocy - Jezus już go rozbroił. Potęga diabła to tylko szatańska "ściema", a my czasem dajemy się na nią nabrać. Zapominamy, że
to my dysponujemy potężną bronią - Krwią Jezusa. By dobrze zrozumieć jej znaczenie, warto sięgnąć do Starego Testamentu.
W Starym Testamencie krew oznaczała przymierze Boga z Jego ludem (por. Wj 24, 3-8; Hbr 9, 1622) - połowę krwi składanej ofiary wylewano na ołtarz, a drugą połową skrapiano lud. To wylewanie krwi na ołtarz jest też nawiązaniem do Paschy - czyli chronienia drzwi domów Izraelitów
przed dziesiątą plagą, gdy anioł-niszczyciel zabijał nocą wszystkich pierworodnych w Egipcie.
W liturgii ekspiacyjnej kapłan składał ofiarę za własne grzechy i za grzechy ludu. Krew tych ofiar
była wylewana na przebłagalnię - na płytę przykrywającą Arkę Przymierza. W ten sposób "przykrywała" grzechy ludu i była przebłaganiem za nie. Była ona również zapowiedzią doskonałej ofiary i Krwi Baranka w Nowym Testamencie. Krew Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu
(por. 1 J 1, 7) - i czyni nas królewskimi kapłanami. Kapłani Starego Testamentu musieli swoją ofiarę nieustannie ponawiać, natomiast Jezus - ponieważ jest Bogiem - złożył tę ofiarę tylko raz. Jego
śmierć na krzyżu stała się Nowym Przymierzem w miejsce Przymierza Synajskiego. Jego Krew
ustanowiła nowe i wieczne przymierze - to właśnie przez nią zostaliśmy usprawiedliwieni i odkupieni, nabyci na własność dla Boga (por. Rz 5, 9; Dz 20, 28).
Krew Jezusa jest miejscem obecności Bożej. Kiedy modlę się: "Krew Jezusa na mnie i na mojej
rodzinie" - to wyznaję Boże zapewnienie, że nasze grzechy zostały nam darowane. Ile razy przyjmuję Jezusa Eucharystycznego, On obmywa mnie swoją Krwią i daje mi dostęp do nieba. Jego
Krew została przelana na odpuszczenie grzechów ludzkich - dlatego diabeł jej się boi. Gdy powołujemy się na Krew Jezusa, mówimy diabłu: "Nie masz do mnie prawa". Ona jest mocą mojego
pojednania z Bogiem, dlatego modlitwa "Krew Jezusa" to najkrótszy egzorcyzm! Warto pamiętać,
że nasze uzdrowienie i uwolnienie nie jest zależne od naszego dobrego sprawowania - ale od
tego, czy wierzymy w Jezusa i moc Jego Krwi. Bóg dał nam wszelkie dary nieba tylko dzięki ofierze
Jezusa Chrystusa, a nie dzięki naszym dobrym uczynkom. Gdy więc podchodzę do tronu Bożego
i mówię: "Krew Jezusa" - rodzi to we mnie odwagę, bo okrywam się Jego sprawiedliwością…
a wtedy diabeł mnie nie widzi.

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 17.30 – zgłoszenia
e-mailem lub telefonicznie

DO KOGO NALEŻY MOC?
Jest jeszcze inny ważny aspekt naszego zaangażowania w Kościele. Jeśli skupię się na tym, że jestem kimś wyjątkowym, bo podejmuję jakąś szczególną posługę i muszę się chronić - cała moja
biblioteczka będzie dotyczyła egzorcyzmów i modlitwy uwolnienia. Natomiast jeśli wierzę, że
chwała Boża zwycięża wszystko i to mocą Chrystusa podejmuję swoją służbę - moja biblioteczka
będzie dotyczyła głównie tego, jak urzeczywistniać królestwo Boże na ziemi. Przy okazji, warto
pamiętać: czym się karmimy - tym nam się potem w życiu odbija. A na zakończenie ważna tajemnica życia duchowego: czego się boisz - temu dajesz moc. Dlatego bojaźń Boża jest początkiem
mądrości, a nie lęk przed szatanem. Kiedy masz w sobie bojaźń Bożą, to Bogu dajesz moc działania w twoim życiu. (cz. 2/2)

Słowo Boże do medytacji







śr. – J 3, 16-21 Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony
czw. – J 3, 31-36 Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne
pt .– J 6, 1-15 Rozmnożenie chleba
sob. – J 6, 16-21 Jezus chodzi po wodzie
niedz. – Łk 24, 35-48 Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma
pn. – J 6, 22-29 Troszczcie się o pokarm, który trwa na wieki
 wt. – J 6, 30-35 Jam jest chleb życia

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, Seminarium Odnowy Wiary, Wieczory Charyzmatyczne).
 W intencji Rekolekcji Kapłańskich na Festiwalu Wiary i Światowych Dni Młodzieży.
 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.

Ogłoszenia
1. 14 kwietnia 2015 r. o godz. 21.15 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla animatorów
grupek na Seminarium Odnowy Wiary oraz diakonii porządkowej i organizacyjnej.
2. 15 kwietnia 2015 r. o godz. 19.15 rozpoczynamy kolejne Seminarium Odnowy Wiary, które prowadzić będzie charyzmatyk Witek Wilk (miejsce: aula Tabor).
3. 21 kwietnia 2015 r. o godz. 19.15 katecheza audiowizualna pt.: „Czy grozi nam islamizacja?” Gość spotkania: s. Tadeusza Frąckiewicz, misjonarka w Kamerunie.
4. 28 kwietnia 2015 r. o godz. 18.00 zapraszamy na Mszę Świętą Wspólnotową oraz adorację Najświętszego Sakramentu w kaplicy (nie ma adoracji NS o 17.00 oraz spotkania modlitewnego w auli). Po zakończeniu odbędzie się spotkanie Rady Wspólnoty.
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