12 maja 2015

…Daleka bądź od
trwogi, bo nie masz się
czego obawiać, i od
przestrachu, bo nie ma
on przystępu do ciebie.
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Antywirus. Zeskanuj swój system.
Marcin Jakimowicz

Lęk (podstępny szept: „On zrobi Ci krzywdę”) jest najgroźniejszym wirusem toczącym
Iz 54, 14 delikatną przestrzeń zawierzenia.
Pan skierował do mnie następujące słowa: „Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił
lękiem przed nimi”.
Od wielu lat ten fragment nie daje mi spokoju. Co to znaczy „nie lękaj się abym cię nie
napełnił lękiem”?
Czy wejście w tę przestrzeń zależy od mojej woli, decyzji? Czy chodzi o krótki moment,
Spotkania Wspólnoty
przebłysk, w którym aktem woli decyduję się: wchodzę w lęk czy w modlitwę „Ufam, Toodbywają się
bie”?
we wtorki o 19.15
Z dnia na dzień widzę wyraźniej: to właśnie lęk (podstępny szept: „On zrobi Ci krzywdę”)
w Domu Diecezjalnym
jest najgroźniejszym wirusem toczącym delikatną przestrzeń zawierzenia.
„Tabor”
„Nie bój się” – to jeden z najważniejszych komunikatów, jaki znajduję na stronach Biblii.
ul. Połonińska 25
Aniołowie, którzy pojawiają się na jej kartach już w pierwszych słowach uspokajają trzęsących się jak galareta wybrańców: Nie bójcie się. „Nie bójcie się pasterze”, „Nie lękajcie
się prorocy”. Gdy Zachariasz ujrzał Gabriela „przeraził się na ten widok i strach padł na
niego. Anioł rzekł do niego: Nie bój się Zachariaszu!”. Słowo to rychło „stało się ciałem”,
17.00 adoracja Najśw.
skoro sędziwy Zachariasz zaczął wołać: „Z mocy nieprzyjaciół wyrwani bez lęku służyć Mu
Sakramentu (kaplica)
18.00 Eucharystia (kaplica) będziemy”. Bez lęku! Ten sam Gabriel objawiając się młodziutkiej dziewczynie z Nazaretu
19.15 spotkanie modlitew- swą krótką przemowę rozpoczął od słów „Nie bój się, Maryjo”.
ne (aula pod kaplicą)
– Co najgłębiej tkwi w człowieku? Porażający lęk. Boimy się: śmierci, cierpienia, jutra –
wylicza o. Augustyn Pelanowski – Lękamy się życia. Jesteśmy przerażeni tym, co czeka
nas jutro. Przychodzą chwile, gdy nawet najwięksi twardziele muszą się przyznać do tego,
że się boją. Jesteśmy „chodzącym lękiem”. Jedyną osobą, która może nas z tego strachu
Telefon Wspólnoty
uwolnić jest Bóg. Uleczyć nas może tylko miłość, która się przed niczym nie cofnie. De 884.31.51.51
mon tresuje. Ale Bóg jest mocniejszy. Taki atak sił ciemności boleśnie rani, ale jednocześnie w tym samym momencie Bóg nas głębiej uzdrawia. On każde zło obróci na dobro.
Demony żywią się naszym lękiem, nie potrafią znieść naszego dobrego humoru i lekceważenia.
Struktura Wspólnoty
Niezwykle trafną intuicję znalazłem w odkurzonym „Żywocie św. Antoniego”: „Kiedy deks. Marcin Szopiński
pasterz
mony ukazują się, tak się wobec nas zachowują, jakimi nas zastają i zmieniają swoje
Marta Fortuniak, lider
zwodnicze obrazy zależnie od tych myśli, które w nas znajdują. Gdy widzą nasz lęk
Jacek Fura, v-ce lider
i przerażenie, powiększają obawę przez zwidy i pogróżki, aż do duchowej udręki. Jeśli
Wiesława Mac, v-ce lider
nas zastają radującymi się Panem… odchodzą zasmucone”.
Piotr Bilo, v-ce lider
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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

Słowo Boże do medytacji








śr. – J 16, 12-15 Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy
czw. – J 15, 9-17 Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem
pt .– J 16, 20-23a Smutek wasz zamieni się w radość
sob. – J 17, 20-26 Aby stanowili jedno
niedz. – Mk 16, 15-20 Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga
pn. – J 16, 29-33 Jam zwyciężył świat
wt. – J 17, 1-11a Ojcze, otocz swego Syna chwałą

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. 19 maja 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.
2. 20 maja 2015 r. w ramach Seminarium Odnowy Wiary wylanie darów Ducha
Świętego.
3. 22 maja 2015 r. zapraszamy do kina na film pt. „Apartament”. Godzina: 19.00,
miejsce: kino Zorza, cena biletu: 10 zł. Zapisy u Gosi Franczyk.
4. 23 maja 2015 r. w wigilię zesłania Ducha Świętego w bazylice oo. Bernardynów
odbędzie się czuwanie dla wszystkich członków Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Rzeszowskiej.
5. Już wstępnie informujemy, że w dniach 20-21 czerwca 2015 odbędą się nasze
wewnętrzne rekolekcje wspólnotowe. Prosimy o udział wszystkich członków
Wspólnoty Miriam.
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