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A świadectwo jest
takie: że Bóg dał nam
życie wieczne, a to
życie jest w Jego Synu
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Zasady mówienia świadectwa
Piotr Bilo
Świadectwo – jak Dobra Nowina zadziałała w twoim życiu. Jeśli jesteś świadkiem obecności Boga

1J 1, 11 w twoim życiu - powiedz o tym.

Świadectwo powinno byś RKS – to znaczy:
1. Radosne – staraj się oddać prawdę, że życie z Bogiem daje radość.
2. Krótkie - maksymalnie 5-8 minut.
3. Skoncentrowane na Jezusie – najważniejsze, aby słuchacz dowiedział się o tym, co zrobił dla
Ciebie Jezus. Wszystko inne ma w tym jedynie pomóc.
Trzy konieczne części świadectwa:
- przed nawróceniem i spotkaniem Jezusa (nie przerysowuj swojej grzeszności),
Spotkania Wspólnoty
- moment spotkania Jezusa i Wspólnoty Żywego Kościoła,
odbywają się
- po nawróceniu – zmiany i owoce działania Pana (nie przekolorowuj – gdyż jest to proces, który
we wtorki o 19.15
wciąż trwa).
w Domu Diecezjalnym
Każda z tych części powinna zająć mniej więcej tę samą ilość czasu.
„Tabor”
Przed oddaniem Życia Jezusowi:
ul. Połonińska 25
o powiedz coś o sobie: wiek, rodzina, praca, szkoła, itp.,
o powiedz coś pozytywnego o pierwszej części twojego życia,
o powiedz obiektywnie o złej części twojego „złego” życia lub o problemie,
o nie przejaskrawiaj złych rzeczy, które się wydarzyły,
o nie skupiaj się tylko na złej lub trudnej części swojego życia,
17.00 adoracja Najśw.
o staraj się, aby to co mówisz, było żywe, kolorowe, użyj humoru, o ile to możliwe.
Sakramentu (kaplica)
18.00 Eucharystia (kaplica) Boża interwencja i nawrócenie:
19.15 spotkanie modlitewo opowiedz historię nawrócenia, nie mów tylko „nawróciłem się”,
ne (aula pod kaplicą)
o wyraź dlaczego zdecydowałeś się oddać życie Bogu,
o podkreśl co Bóg zrobił i jak Bóg działał,
o celem świadectwa jest objawienie i wskazanie na Jezusa, a nie na samego siebie (On cudownie zainterweniował w twoim życiu).
Telefon Wspólnoty
Twoje życie od tego momentu:
 884.31.51.51
o przedstaw konkretnie, co się w tobie zmieniło,
o spraw, aby te zmiany zabrzmiały jako coś znaczącego, ważnego i atrakcyjnego (np. Bóg
pomógł mi przełamać moją nieśmiałość),
o nie przesadzaj! Nie sprawiaj wrażenia, że życie w Bogu to bułka z masłem,
Struktura Wspólnoty
o podziel się tym, co zyskałeś dzięki relacji z Chrystusem: nowe spojrzenie na życie, przebaks. Marcin Szopiński
czenie, wolność od lęku i złości, itp.
pasterz
Marta Fortuniak, lider
Jacek Fura, v-ce lider
Wiesława Mac, v-ce lider
Piotr Bilo, v-ce lider

Módl się, spisz swoje świadectwo, przedstaw Osobę Jezusa, używaj Jego Imienia, bądź gotowy
ograniczyć (wybrać) to co powiesz, patrz słuchaczom w oczy, mów obrazami (sytuacjami z twojego życia), mów pewnie, jasno i radośnie, bądź sobą.
Nie nauczaj, nie mów negatywnie o kimś (rodzicach, szefie, nauczycielach, kościele, itp.), nie mów
długo, nie podawaj szczegółów (nie bądź detalistą), nie używaj slangu wspólnotowego (uświęcony, charyzmatyczny, zostałem zbawiony, itp.), nie dawaj świadectwa o sobie, nie spoglądaj na
zegarek, nie wpadaj w podniecenie i nie buduj sztucznie napięcia.

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. – Mk 10, 32-45 Zapowiedź męki
czw. – Mk 14, 22-25 To jest Ciało moje. To jest Krew moja
pt .– Mk 11, 11-25 Nieurodzajna figa. Oczyszczenie świątyni
sob. – Mk 11, 27-33 Skąd pochodzi władza Jezusa
niedz. – Mt 28, 16-20 Chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego
pn. – Mk 12, 1-12 Przypowieść o dzierżawcach winnicy
wt. – Mk 12, 13-17 Podatek należny Cezarowi

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 błogosławieństwo Boże i ochronę przed działaniem złych duchów dla ks. Marcina w jego posłudze egzorcysty i modlitwy uwolnienia, oraz dla posługujących
członków Wspólnoty, ich rodzin i bliskich.
 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, chęć służby i ochronę przed
zniechęceniem.
 W intencji małżeństw przeżywających kryzysy.
 O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę i Fundację Charismata (katechezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, Festiwal Wiary, Seminarium Odnowy Wiary, Wieczory Charyzmatyczne, Rekolekcje Kapłańskie, Światowe Dni
Młodzieży).
 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.

Ogłoszenia
1. 27 maja 2015 r. zakończenie Seminarium Odnowy Wiary oraz agapa. Prosimy
o pomoc w przygotowaniu agapy.
2. 2 czerwca 2015 r. (wtorek) nie ma spotkania Wspólnoty.
3. 4 czerwca 2015 r. godz. 19.00 koncert „Jednego Serca, Jednego Ducha”. Miejsce:
Park Sybiraków, os. Baranówka w Rzeszowie.
4. 5-6 czerwca 2015 r. od godz. 10.00 Festiwal Wiary. Miejsce: hala Podpromie
w Rzeszowie. Nasza Wspólnota została zaproszona do koordynowania przebiegu
festiwalu. Prosimy wszystkich chętnych o pomoc. Zgłoszenia u liderki Marty Fortuniak.
5. 11-14 czerwca 2015 r. odbędą się warsztaty psychologiczne z modlitwą o uzdrowienie. Spotkanie poprowadzi psychoterapeuta Józef Szopiński. Cena 220 zł.
Miejsce: Tabor. Zapisy u Wiesi Mac.
6. Już wstępnie informujemy, że w dniach 20-21 czerwca 2015 r. odbędą się nasze
wewnętrzne rekolekcje wspólnotowe. Prosimy o udział wszystkich członków
Wspólnoty Miriam.
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