30 czerwca 2015

Ufaj Panu, bądź mężny,
niech się twe serce
umocni, ufaj Panu!

BIULETYN WSPÓLNOTY, ROK VII, NUMER 332

Burza jest dobra
o. Grzegorz Kramer SJ

Ps 27, 14
Gdy wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. Nagle zerwała się gwałtowna burza
na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili
Go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy! A On im rzekł: Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?
Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru, i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni:
Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne? (Mt 8, 23-27)
Burza, wszystko zmierza ku tragicznemu końcowi, spanikowani mężczyźni, którzy z wodą
mają do czynienia na co dzień, a Ten w końcu przebudzony, pyta dlaczego są małej wiaSpotkania Wspólnoty
ry. Nie wiem do końca, co Jezus chciał im pokazać, ale ja tu widzę, że znów przypomina
odbywają się
mi o dystansie, jakby mówił: kiedy wierzysz, to choćbyś ginął, to nic złego ci się nie dzieje.
we wtorki o 19.15
To życie nie jest celem, celem jest coś więcej – to, do czego zmierzamy. I tak jak dobre
w Domu Diecezjalnym
jest spokojne życie za klawiaturą, ołtarzem, w konfesjonale, tak samo dobra jest śmierć.
„Tabor”
ul. Połonińska 25
Wszystko jest tylko jeszcze jednym krokiem do Celu.
Oni znaleźli się w trudnym położeniu, nazwalibyśmy to sytuacją graniczną. I wtedy, jak
większość z nas, patrzą na siebie i swoje cztery litery, na to, jak jest im źle i że grozi im
niebezpieczeństwo. W sumie to naturalne, ale chrześcijaństwo nas wzywa, byśmy przekraczali naturalne odruchy, byśmy patrzyli na Jezusa, nie na swoje (nawet uzasadnione)
17.00 adoracja Najśw.
lęki. Jest moment, kiedy zaczynają patrzeć na Jezusa, ale tylko po to, by On podzielił ich
Sakramentu (kaplica)
18.00 Eucharystia (kaplica) lęk, by był jak oni. Krzykliwi i płaczliwi. Można krzyczeć do Boga w sytuacji trudnej, ale
19.15 spotkanie modlitew- tylko po to, by krzyczeć. Nie ma w tym wiary, że On wszystko może, a żadna sytuacja nie
ne (aula pod kaplicą)
jest straconą.

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

Bóg utrudnia nam czasem życie, dopuszcza, byśmy się znaleźli w środku burzy, by puściły
wszystkie nasze hamulce (wiedza, doświadczenie, relacje). Nagle wygodne życie, które
było tak przewidywalne, rozwala ci mordę i leżysz w swojej własnej krwi i nie wiesz, od
kogo i za co dostałeś. Wtedy możesz wstać i walić wszystkich innych po mordach. Możesz
dalej leżeć i się wykrwawiać, a możesz wstać i zrobić coś wbrew naturze, zapytać się siebie, jak w tym wszystkim możesz ich kochać?
Po co patrzeć na Jezusa w momencie, kiedy wszystko się wali? By wpaść w cyniczną pobożność, która wszystko zwala na Boga? Mam na Niego patrzeć i uczyć się, jak uciszać
burze, mam od Niego uczyć się mocy nienaturalnej.

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. – Mt 8, 28-34 Wypędzenie złych duchów
czw. – Mt 9, 1-8 Jezus uzdrawia paralityka i odpuszcza mu grzechy
pt .– J 20, 24-29 Pan mój i Bóg mój
sob. – Mt 9, 14-17 Nie można stosować zwyczajów Starego Przymierza do Nowego
niedz. – Mk 6, 1-6 Jezus nieprzyjęty w Nazarecie
pn. – Mt 9, 18-26 Uzdrowienie kobiety i wskrzeszenie córki Jaira
wt. – Mt 9, 32-37 Jezus lituje się nad ludźmi

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. Spotkania Wspólnoty odbywają się w czasie wakacji.
2. Są wolne godziny adoracji Najświętszego Sakramentu. Jeśli masz pragnienie, aby
spotkać się sam na sam z Panem, to zapraszamy. W tym tygodniu są wolne następujące godziny: środa 9-10; piętek 2-3, 7-8, 8-9; sobota 1-2, 4-5; niedziela, 1-2, 23, 3-4.
3. We wtorki od godz. 17.30 do 17.55 odbywają się modlitwy wstawiennicze dla
chętnych. Zgłoszenie na taką modlitwę dokonuje się na e-maila Wspólnoty.

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