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…Biada mi, gdybym
nie głosił Ewangelii!
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Przystań z Jezusem - Kołobrzeg 20-27 lipca 2015 r.

Alicja Cyrnek

Ewangelizacja jest podstawowym pojęciem biblijnym. To zwiastowanie Ewangelii ludziom, którzy

1 Kor 9,16 jeszcze nie wierzą w Jezusa i nie wyznają Go jako Pana i Zbawiciela. W języku hebrajskim oznacza-
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ło niesienie wiadomości o zwycięstwie. Dziś wielu chrześcijan w Europie i na całym świecie nie
potrzebuje suchej doktryny, rytuałów, nakazów, ale potrzebuje powrotu do życia w Bogu, potrzebuje poznania Boga, który jest Miłością i który jest blisko, jest Emmanuelem czyli Bogiem
z nami. Dlatego potrzeba dziś głoszenia Chrystusa żyjącego i przemieniającego życie konkretnych
osób. Takim przedstawieniem Chrystusa jest kerygmat, który ma doprowadzić przyjmującego
Dobrą Nowinę (Ewangelię) do otwarcia serca na osobę Chrystusa Zbawiciela i Pana. Kerygmat nie
jest moralizowaniem ani katechizowaniem, nie jest również wykładem teologicznym czy religijną
debatą. Celem kerygmatu jest przedstawienie i ukazanie Jezusa Chrystusa jako Bożej odpowiedzi
dla człowieka potrzebującego wyzwolenia z niewoli i nieszczęścia, ze stanu śmierci, w jaki popadł
przez grzech.
Treści kerygmatu:
 Miłość Boża - Bóg jest Miłością i ma dla mego życia wspaniały plan.
 Grzech - Będąc grzesznym, oddalam się od Boga, niszczę Jego Miłość, i nie mogę o własnych siłach naprawić tej sytuacji.
 Zbawienie - Jezus Chrystus umierając na Krzyżu odkupił mnie z niewoli grzechu.
 Wiara i nawrócenie - Przyjmując dar Jezusa Chrystusa, muszę uwierzyć w Jego Boski Majestat i nawrócić się, proklamując Go jako Pana i Zbawiciela.
 Duch Święty - Przyjęcie darów Ducha Świętego ożywia mnie i uzdalnia do pełni życia
w Bożej Miłości oraz głoszenia jej innym.
 Wspólnota - jest mi pomocą w pielgrzymowaniu do Nieba.
Bóg nie czyni nic przypadkowo i nie jest dziełem przypadku, że powołał mnie i ciebie do Królestwa Światłości. Jesteśmy w tym Królestwie, aby rozprzestrzeniać wartości tego Królestwa, nieść
Jego światło .
W dniach 20-27 lipca 2015 r. nasza Wspólnota brała udział w Ogólnopolskiej Inicjatywie Ewangelizacyjnej „Przystań z Jezusem” w Kołobrzegu. Myślą przewodnią całego wydarzenia były słowa
z Dziejów Apostolskich: "Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli" (Dz. 4, 20).
Aby jak najlepiej przygotować się do tej ewangelizacji, na początku braliśmy udział w trzydniowych rekolekcjach, które wygłosił ks. prof. Jose Anthony Maniparambil. Ojciec zachęcał nas, aby
tak jak Jezus przyniósł ludziom Boga tak i my mamy go dawać innym. Również do ewangelizacji
zachęcał ks. biskup Edward Dajczak. Biskup często powtarzał, że nie może nas zabraknąć. Mówił:
„Idźcie do tych ludzi i dawajcie im świadectwo Bożej miłości, której tak bardzo szukają, chociaż
często nie zdają sobie nawet z tego sprawy”. Praktyczne przygotowanie do ewangelizacji odbywało się poprzez liczne warsztaty: muzyczne, taneczne, kerygmatyczne, kreatywne i kurs świadectw. Owocem warsztatów była ewangelizacja na ulicach Kołobrzegu w dniach 24-26 lipca 2015
r. Wychodząc na ulice z dobrą nowiną o Bożej Miłości próbowaliśmy dotrzeć z przesłaniem Ewangelii głównie do uczestników Sunrise Festiwal. Spotkanie z nimi to dla nas niezwykłe wyzwanie.
Uczestnicy byli zachęcani poprzez modlitwę, rozmowy i rozdawane ulotki do oddania życia Jezusowi, uwielbiania Boga tańcem i śpiewem. Mogli skorzystać ze spowiedzi w ramach mobilnego
konfesjonału, odwiedzić dmuchany Kościół, poczuć się kochanym i potrzebnym. Chętni uczestniczyli także w modlitwie o wylanie darów Ducha Świętego prowadzonej przez ks. Rafała Jarosiewicza - pomysłodawcę Przystani.
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Słowo Boże do medytacji








śr. – J 2, 1-11 Wesele w Kanie Galilejskiej
czw. – Mt 24, 42-51 Wezwanie do czujności
pt .– Mt 25, 1-13 Przypowieść o dziesięciu pannach
sob. – Mk 6, 17-29 Ścięcie Jana Chrzciciela
niedz. – Mk 7, 1-8.14-15.21-23 Prawo Boże a zwyczaje
pn. – Łk 4, 16-30 Jezus nie przyjęty w Nazarecie
wt. – Łk 4, 31-37 Uzdrowienie opętanego

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. 1 września 2015 r. odbędzie się Msza Święta Wspólnotowa i adoracja Najświętszego Sakramentu w auli DD Tabor, godz. 18.00. Wraz z nami modlił będzie się zespół Claret Gospel z Wybrzeża Kości Słoniowej.
Około 20.30 spotkanie diakonii uwielbienia. Zapraszamy wszystkie osoby
chętne śpiewać i grać w diakonii. O godz. 21.00 spotkanie Rady Wspólnoty.
2. 8 września 2015 r. o godz. 19.00 odbędzie się katecheza audiowizualna pt.:
”Wszystko jest darem”. Gość spotkania: Anna Makarewicz. Miejsce: DD Tabor.
3. 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
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