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Czy to naprawdę „spoczynek w Duchu”?

A Pocieszyciel, Duch
Święty, którego Ojciec
o. Remigiusz Recław SJ
pośle w moim imieniu,
On was wszystkiego Choć Kościół bardzo wyraźnie powiedział, że zjawisko to należy nazywać „spoczynkiem” lub
nauczy… „upadkiem”, to jednak wiele grup Odnowy w Duchu Świętym nie zrezygnowało z drugiej części
nazwy tego zjawiska i wciąż bezkrytycznie mówi o nim jako o „spoczynku w Duchu Świętym”.
J 14, 26 Powód wydaje się prosty – kto chciałby mieć „upadki”? Albo kto chciałby mówić: „dziś na modlitwie upadłem”? Tymczasem mieć spoczynek w Duchu Świętym – to nie lada wyróżnienie. Można
wówczas powiedzieć: „ja spocząłem w Duchu Świętym”, czyli zostałem Nim wypełniony. W domyśle można pójść dalej: „A ty? Ciebie też napełnił Duch Święty, czy nie miałeś dziś spoczynku?
Oj, nie miałeś… Szkoda, że się nie otworzyłeś na Ducha Świętego”.
REGIONY WYSOKIEJ UPADALNOŚCI
W Odnowie w Duchu Świętym są środowiska, gdzie „spoczynki” są czymś na porządku dziennym
– upada każdy. Ale są też ośrodki, gdzie o tym doświadczeniu w ogóle się nie mówi i ono nie wySpotkania Wspólnoty
stępuje, choć występują wszystkie inne charyzmaty. Z pewnością ośrodek łódzki jest tą drugą
odbywają się
opcją. Osobiście nie neguję zupełnie spoczynków – myślę, że Bóg uzdrawia również w ten sposób.
we wtorki o 19.15
Jednak to, w jaki sposób używamy tej metody spotkania z Bogiem – pozostawia we mnie bardzo
w Domu Diecezjalnym
wiele trudności, aby ją przyjąć. Jak już mówiłem, w Łodzi raczej nie spotkamy się ze spoczynkiem.
„Tabor”
Ale z zespołem Mocni w Duchu prowadzimy bardzo dużo rekolekcji w parafiach całej Polski i zaul. Połonińska 25
granicą, więc co jakiś czas spotykam się tam z tym zjawiskiem. Najczęściej dochodzi do niego
podczas bardzo ważnych momentów, które koncentrują naszą uwagę na Jezusie, np. podczas
przeistoczenia albo błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Za każdym razem, gdy w takich sytuacjach widziałem spoczynek – wprowadzał on zamieszanie i odrywał uwagę od Jezusa,
a koncentrował na osobie, która upadła. Nagle ludzie przestają patrzeć na Jezusa, a zajmują się
17.00 adoracja Najśw.
osobą, która wyłożyła się jak długa. W takiej sytuacji powstaje we mnie pytanie: – Panie Jezu, czy
Sakramentu (kaplica)
18.00 Eucharystia (kaplica) to Ty odrywasz uwagę ludzi skupionych na Tobie, aby zajmowali się człowiekiem, a nie Tobą?
19.15 spotkanie modlitew- A może robi to ktoś inny? Odpowiedź przychodzi dosyć szybko...
ne (aula pod kaplicą)
WĄTPLIWY AUTOR SPOCZYNKU
Bardzo często idę z Najświętszym Sakramentem przez kościół, aby błogosławić ludzi. Są grupy
ludzi w Odnowie, które takie momenty szczególnie wybierają na upadki. Zatem idę z Panem Jezusem, błogosławię, a tu nagle ktoś pada mi pod nogi. I z reguły zagradza mi drogę, więc nie mogę
przejść dalej. Oczywiście radzę sobie z taką sytuacją – biorę monstrancję w jedną rękę, drugą
Telefon Wspólnoty
podwijam sutannę, aby się nie potknąć i robię wielki krok nad nim. Wygląda to pokracznie, wszy 884.31.51.51
scy się temu przyglądają. Wówczas rodzi się we mnie pytanie: – Panie Jezu, czy to naprawdę Ty
zagrodziłeś mi drogę, abym nie szedł dalej z Tobą do ludzi i im nie błogosławił? Czy po prostu ten
upadek nie pochodzi od Ciebie? Moim zdaniem powoduje go sam człowiek. Problem w tym, że
od tego momentu ludzie już nie myślą o Jezusie, ale o osobie, która upadła i zastanawiają się,
Struktura Wspólnoty
o co w tym wszystkim chodzi. Podczas obchodów 5. rocznicy śmierci znanego jezuity, o. Józefa
ks. Marcin Szopiński
Kozłowskiego miało miejsce spotkanie w hali sportowej, w której zgromadziło się ok. 4,5 tys.
pasterz
osób. Podczas modlitwy uwielbienia jedna kobieta miała upadek. Można by go zignorować, bo
Marta Fortuniak, lider
spoczynki podczas takiej modlitwy mają prawo się zdarzyć. Jednak nasza posługa medyczna reaJacek Fura, v-ce lider
gowała na każde tego typu zachowanie. Okazało się, że interwencja lekarska uratowała tej kobieWiesława Mac, v-ce lider
cie życie, dzięki temu, że szybko została przewieziona do szpitala… W jej przypadku „spoczynek”
Piotr Bilo, v-ce lider
spowodowały emocje w połączeniu z problemami z nadciśnieniem. Gdyby potraktowano to jako
spoczynek w Duchu Świętym – kobieta mogłaby umrzeć. (cz. 1/2)

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. – J 20, 1.11-18 Zmartwychwstały Chrystus ukazuje się Magdalenie
czw. – Mt 13, 10-17 Dlaczego Jezus naucza w przypowieściach
pt .– Mt 13, 18-23 Wyjaśnienie przypowieści o siewcy
sob. – Mt 20, 20-28 Kielich mój pić będziecie
niedz. – J 6, 1-15 Jezus rozmnaża chleb
pn. – Mt 13, 31-35 Przypowieść o ziarnku gorczycy i o kwasie
wt. – Mt 13, 36-43 Wyjaśnienie przypowieści o chwaście

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, Wieczory Charyzmatyczne, 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; czwartek 13-14; piątek 2-3; sobota 1-2; niedziela, 1-2.
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.
4. 2 sierpnia 2015 r. o godz. 16.00 zapraszamy wszystkich na ognisko wspólnotowe
w Winnicy Maria Anna w Wyżnem. Liczymy na Waszą pomoc przy organizacji. Będą potrzebne: ciasta, sałatki, przekąski, itp.:) Zapisy i szczegóły u Wiesi Mac – tel.
662-372-723.

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