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Etapy bycia we Wspólnocie

Trwali oni w nauce
Apostołów i we
Marta Fortuniak
wspólnocie, w łamaniu
chleba i w modlitwach Przychodząc do Wspólnoty, kierujemy się różnymi motywacjami. Niektórzy przychodzą do
Wspólnoty, bo poszukują czegoś więcej w swoim życiu, czują że ich życie stoi w miejscu.
Dz 2, 42 Osoby, którzy nie wiedzą, co ze sobą zrobić, są samotni. Są też tacy, którzy szukają Jezusa.
Dlatego chciałabym na początku postawić pytanie:
Czym w ogóle jest wspólnota modlitewna i czy w pewnych sytuacjach jest tym, czym być
powinna?
Wspólnota modlitewna powinna być przede wszystkim miejscem naszego osobistego
spotkania z żyjącym Jezusem. To właśnie jest fundamentem, na którym należy budować:
idę na spotkanie, bo chcę Go spotkać.
Wszelkie inne powody, nawet wielkie przyjaźnie, uniesienia na modlitwie, dobre
Spotkania Wspólnoty
samopoczucie, pocieszenia – nie są trwałe i nie pomogą przejść nam przez burze
odbywają się
i trudności. Jedynie Jezus ma moc nas przez nie przeprowadzić.
we wtorki o 18.00
Proponuję przyjrzeć się teraz kilku etapom bycia we wspólnocie i temu, jak Pan nas
w Domu Diecezjalnym
prowadzi.
„Tabor”
Pierwszy etap to czas zachwytu wspólnotą. Wiąże się zazwyczaj z mocnym
ul. Połonińska 25
doświadczeniem Boga, radością, otwartością na innych. Łatwo wtedy wchodzić w śpiew,
spontaniczną modlitwę, gesty. To pociąga nasze serce i znajdujemy w tym upodobanie.
Do tego stopnia, że możemy być po prostu oczarowani wspólnotą i wszystkim, co się
w niej dzieje. Nie doświadczamy żadnych trudności, by co tydzień przychodzić na
17.00 adoracja Najśw.
spotkanie, a wręcz biegniemy na nie „jak na skrzydłach”, pociągani przez Pana.
Sakramentu (kaplica)
18.00 Eucharystia (kaplica) Charakterystyczna jest wtedy lekkość we wszystkim, co przychodzi nam we wspólnocie
i spotkanie modlitewne
robić. Nie czujemy wysiłku ani zmęczenia, a to co robimy przynosi nam ogromną radość.
(aula pod kaplicą)
Nic nas nie denerwuje ani nam nie przeszkadza. Można powiedzieć, że Bóg wręcz unosi
nas jak orzeł na swoich skrzydłach. To fantastyczne uczucie.
Niestety ten piękny czas nie trwa wiecznie. Po nim przychodzi kolejny etap, który jest
wręcz odwrotnością poprzedniego. W naszym sercu rodzi się negacja wszystkiego, co się
dzieje. Zaczynamy wyraźniej widzieć słabości innych, zaczyna nam brakować sił i zapału,
Telefon Wspólnoty
 884.31.51.51
często nie chce się nam już dalej służyć, zniechęcamy się, łatwo usprawiedliwiamy swoją
nieobecność na kolejnych spotkaniach lub posługach. Co gorsza, nawet kiedy
przełamiemy w sobie niechęć i jednak przychodzimy – wszystko nas denerwuje. Od
doboru pieśni, interpretacji Słowa Bożego, prowadzącego spotkanie – po osobę, która
Struktura Wspólnoty
modli się obok mnie. Nawet bez konkretnego powodu wszystko poddajemy w
ks. Marcin Szopiński
wątpliwość. Tak jakby Bóg, który przed chwilą niósł mnie na skrzydłach – nagle zniknął.
pasterz
Brak podjęcia refleksji nad tym, co się dzieje, powoduje, że niestety wielu ludzi na tym
Marta Fortuniak, lider
etapie odchodzi ze wspólnoty. Dlatego zanim to się stanie, warto postawić sobie pytania:
Jacek Fura, v-ce lider
Dlaczego chcę odejść? Co mnie denerwuje? Dlaczego nie chce mi się dłużej służyć?
Wiesława Mac, v-ce lider
Co się stało, że wszystko się zmieniło? Te pytania prowadzą do odkrycia prawdy naszego
Piotr Bilo, v-ce lider
serca i do rozeznawania. Dlatego, jeśli przetrwamy ten trudny czas, okaże się, że był on
znacznie owocniejszy niż ten pierwszy. (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. – Łk 4, 38-44 Liczne uzdrowienia
czw. – Łk 5, 1-11 Cudowny połów ryb i powołanie Apostołów
pt .– Łk 5, 33-39 Nowość nauki Jezusa
sob. – Łk 6, 1-5 Chrystus jest panem szabatu
niedz. – Mk 7, 31-37 Uzdrowienie głuchoniemego
pn. – Łk 6, 6-11 Uzdrowienie w szabat
wt. – Mt 1, 1-16.18-23 Maryja poczęła Jezusa za sprawą Ducha Świętego

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. Dzisiaj, tj. 1 września 2015 r. po Mszy św. zapraszamy wszystkie osoby chcące
śpiewać i grać w diakonii uwielbienia. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej na końcu korytarza.
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.
Prosimy o rozwieszenie plakatów (w dozwolonych miejscach).
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
4. 26 września 2015 r. o godz. 18.00 zapraszamy na Wieczór Charyzmatyczny (miejsce: aula DD Tabor). W programie: konferencja, Eucharystia, adoracja i uwielbienie Najświętszego Sakramentu oraz świadectwa.

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