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Czy to jest możliwe?

Gromadźcie sobie
skarby w niebie, gdzie
o. Grzegorz Kramer SJ
ani mól, ani rdza nie
niszczą (…) MT 19,23-30
Bo gdzie jest twój
skarb, tam będzie i Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę powiadam wam: Bogaty z trudnością
serce twoje wejdzie do królestwa niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi
przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego”. Gdy uczniowie
Mt 6, 20-21 to usłyszeli, przerazili się bardzo i pytali: „Któż więc może się zbawić?” Jezus spojrzał na
nich i rzekł: „U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe”. Wtedy Piotr rzekł
do Niego: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?” Jezus
zaś rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzyście poszli za Mną, zasiądziecie również na dwuSpotkania Wspólnoty
nastu tronach sądząc dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści
odbywają się
dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne
we wtorki o 19.15
odziedziczy. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.”
w Domu Diecezjalnym
„Tabor”
ul. Połonińska 25

Ta Ewangelia mówi o bardzo realnych konsekwencjach spotkania z Bogiem. Prawdziwe
spotkanie z Nim wprowadza często w nasze życie zamieszanie i niepewność. Piotr chciał
swoje spotkanie z Panem sprowadzić do starego schematu, który funkcjonuje wśród ludzi: „co będę miał z wejścia z Tobą w relację”? Bóg wie, że zamknięcie Go przez nas
w takim schemacie stałoby się źródłem nieszczęścia dla nas. Bóg stałby się jeszcze jed17.00 adoracja Najśw.
nym z naszych zakładników, którzy mają spełniać nasze zachcianki.
Sakramentu (kaplica)
18.00 Eucharystia (kaplica) Ile razy pytam się: „któż się może zbawić”, albo inaczej: „czy to w ogóle jest możliwe”?
19.15 spotkanie modlitew- Czy możliwym jest być naprawdę dobrym człowiekiem? Czy możliwym jest przejęcie się
ne (aula pod kaplicą)
Jezusem tak na serio? Niby tak, a jednak, w codzienności różnie mi to wychodzi. Co sprawia, że tak trudno mi w codzienności żyć Bogiem? Jezus mówi o bogactwie. Po tej odpowiedzi można odetchnąć z ulgą. Przecież niewiele mam, ledwo starcza do pierwszego.
Nie mogę pozwolić sobie na szybkie odetchnięcie i powiedzenie, że mnie ta Ewangelia nie
dotyczy. Bo Słowo Boga jest do wszystkich. Jestem bogaty, nawet jeśli na koncie niewiele
Telefon Wspólnoty
mam.
 884.31.51.51
Moim bogactwem, prócz pieniędzy, może być: moja bieda, narzekanie, ciągłe widzenie
wkoło tylko zła, obgadywanie innych, czy nie szukanie dobra w swoim życiu. Tym bogactwem może być nakręcanie negatywnych emocji przez oglądanie wiadomości w TV czy
Struktura Wspólnoty
czytanie gazet i portali skupionych na sensacji (również pobożnych). To bogactwo zamyka
ks. Marcin Szopiński
mnie na łaskę dobrego Ojca.
pasterz
Pan Jezus mówi narzekającemu Piotrowi, że kto za Nim idzie w zaufaniu, niczego mu nie
Marta Fortuniak, lider
braknie, że to, co zostawił, dostanie z powrotem, tylko trzeba zaufać w tym, co jest naJacek Fura, v-ce lider
szym codziennym narzekaniem, biadoleniem, szukaniem „dziury w całym”, oskarżaniem.
Wiesława Mac, v-ce lider
Spróbujmy popatrzeć na to nasze życie jak na coś, co nie jest przekleństwem, ale darem
Piotr Bilo, v-ce lider
od Boga. Możemy tego nie robić, możemy dalej się bogacić naszym marudzeniem, tylko
pamiętać nam trzeba, że Jezus powiedział, iż bogatemu trudno wejść do Królestwa.

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 20, 1-16a Przypowieść o robotnikach w winnicy
czw. – Mt 22, 1-14 Przypowieść o zaproszonych na ucztę
pt .– Mt 22, 34-40 Największe przykazanie
sob. – Łk 1, 26-38 Bóg da Jezusowi tron Dawida
niedz. – J 6, 54.60-69 Słowa życia wiecznego
pn. – J 1, 45-51 Prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu
wt. – Mt 23, 23-26 Biada obłudnikom

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, Projekt „Jezus jest Panem”).
 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.

Ogłoszenia
1. 20–22 sierpnia 2015 r. w Myczkowcach-Solina odbędzie się spotkanie dla mężczyzn pt.: „48h for men, czas się zanurzyć”. Koszt 100 zł. W programie: modlitwa,
męskie rozmowy, Eucharystia, konferencje, zawody kajakarskie, nurkowanie
w profesjonalnym sprzęcie. Kontakt: 602-484-272 strona: epafrasy.pl
2. 1 września 2015 r. – odbędzie się Msza Święta Wspólnotowa i adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy DD Tabor, godz. 18.00. Około 20.30 spotkanie diakonii uwielbienia. Zapraszamy wszystkie osoby chętne śpiewać i grać w diakonii.
O godz. 21.00 spotkanie Rady Wspólnoty.
3. 8 września 2015 r. o godz. 19.00 odbędzie się katecheza audiowizualna pt.:
”Wszystko jest darem”. Gość spotkania: Anna Makarewicz. Miejsce: DD Tabor.
4. 18-20 września 2015 r. odbędą się rekolekcje „Uwolnienie duchowe”. Miejsce: DD
Tabor. Szczegóły i zapisy na stronie:
http://www.dobrypasterz.rzeszow.pl/rekolekcje

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