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Etapy bycia we Wspólnocie

Trwali oni w nauce
Apostołów i we
Marta Fortuniak
wspólnocie, w łamaniu
chleba i w modlitwach Trzeci etap przychodzi w momencie, gdy w czasie kryzysu podejmiemy refleksję i rozeznanie
i ostatecznie decydujemy się zostać.

Dz 2, 42 Wtedy zaczyna się etap służby, kiedy już uświadamiamy sobie, że nie jesteśmy we wspólnocie

Spotkania Wspólnoty
odbywają się
we wtorki o 18.00
w Domu Diecezjalnym
„Tabor”
ul. Połonińska 25

17.00 adoracja Najśw.
Sakramentu (kaplica)
18.00 Eucharystia (kaplica)
i spotkanie modlitewne
(aula pod kaplicą)

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

tylko po to, by brać i coś otrzymywać od innych, ale by dawać. To doświadczenie zupełnie zmienia
patrzenie i myślenie na temat bycia i uczestniczenia we wspólnocie. Przestajemy sami być
w centrum i oczekiwać, że wszystko musi się „kręcić” wokół nas i naszych potrzeb. W centrum
zaczyna być Jezus, który posyła nas do innych. Zaczynają być ważne potrzeby i braki innych, ale
w znaczeniu zadawania sobie pytania: jak ja mogę pomóc? co ja mogę dać? Nasza obecność we
wspólnocie przestaje być naznaczona postawą: co dostaję, a pojawia się pytanie: co do niej
wnoszę? Wtedy czyjeś odejście staje się naszym osobistym problemem i bólem, bo jesteśmy za te
osoby w pewnym stopniu odpowiedzialni. Dlatego nasze „być” lub „nie być” we wspólnocie nie
jest bez znaczenia, nie jest neutralne, ale ma ogromne znaczenie dla innych.
Dlatego należy postawić sobie pytanie: jaką jakość duchową ma moja obecność?
Warto zaznaczyć, że jeśli wnoszę chaos, agresję, zazdrość, niezadowolenie czy brak miłości – cała
wspólnota to odczuwa. Im bardziej wnosimy pokój i miłość – tym bardziej budujemy Królestwo
Boże. Nawet jeśli jestem jedną z dwustu osób – moja obecność zawsze zostawia ślad. Ważne jest
także, aby pamiętać, że Jezus na wszystkich etapach naszego bycia we wspólnocie nas uzdrawia.
Na pierwszym etapie najczęściej ze smutku i tego, co nie pozwala nam cieszyć się i podziwiać
świata. Także cieszyć się z siebie samego. Na drugim etapie Jezus najczęściej dotyka braku pokory
i do niej prowadzi. Pokazuje, że już nie tylko moje zdanie, moje rozumienie jest w centrum, ale
umiejętność słuchania i przyjęcia drugiego człowieka. Co więcej, moje odczucie czy widzenie
rzeczywistości może być mylne. Na trzecim etapie z kolei – Jezus prostuje w nas i uzdrawia to,
w czym nie jesteśmy podobni do Niego. W tym wyraża się też ostateczny cel naszego bycia we
wspólnocie – byśmy stawali się podobni do Jezusa. Zaczynamy też wtedy rozumieć, że On
potrzebuje nas, by się nami posługiwać: naszą obecnością, uśmiechem, pogodą ducha, dobrym
słowem, a czasem milczeniem – każdym obdarowaniem. A ostatecznie, by inni ludzie patrząc na
nas – widzieli zmartwychwstałego Pana i czuli Bożą obecność.
Nawet gdy służymy Panu – mogą nachodzić nas pokusy i negacja. Może też pojawić się nowy
zachwyt wspólnotą. Ważne jest w tym, by mieć wewnętrzną czujność i rozeznawać poruszenia,
nie być człowiekiem, który żyje w sposób bezrefleksyjny i nie zastanawia się, dlaczego coś dzieje
się w życiu lub sercu, skąd się to bierze i dokąd prowadzi.
Dobrze jest stawać przed Bogiem i pytać Go, a także siebie samego: co się ze mną dzieje? co się
dzieje we wspólnocie? Ważne jest, abyśmy stawali się ludźmi stabilnymi, a warunkiem tego jest
wchodzenie w rozeznawanie. Stąd konieczność formacji i „wychodzenia z siebie”. Czasem prosty,
serdeczny gest odwrócenia się do drugiej osoby, powiedzenia „cześć”, zapytania jak ma na imię,
już jest dużym krokiem naprzód. I to nie jest obowiązkiem tylko osób, które są długo we
Wspólnocie, ale tak naprawdę przywilej każdego z nas, że możemy popatrzeć na drugą osobę
i powiedzieć „cześć, fajnie, że jesteś”.
Więc kiedy pomyślimy sobie „dzisiaj byłem i nikt mnie nie widział, nikt nie przywitał, nie
powiedział: „cześć”, to pomyślmy też, czy ja kogoś widziałem, czy ja komuś powiedziałem „cześć”
Jest nas bardzo dużo nowych osób. To od nas wszystkich zależy czy będziemy się czuć przyjęci
przez siebie nawzajem. (cz. 2/2)

Animatorzy diakonii
Alicja Smalarz
diakonia adoracyjna
Marta Fortuniak
diakonia prorocka
Jacek Fura
diakonia modlitwy wstawienniczej i uwolnienia
Marta Fortuniak
diakonia nauczania
Jolanta Skotnicka
diakonia uwielbienia
Ewa Kruczek
diakonia miłosierdzia
Karolina Kołodziej
diakonia wprowadzająca
dla kobiet
vacat
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 6, 20-26 Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom
czw. – Łk 6, 27-38 Przykazanie miłości nieprzyjaciół
pt .– Łk 6, 39-42 Obłuda
sob. – Łk 6, 43-49 Dobre i złe drzewo. Dobra i zła budowa
niedz. – Mk 8, 27-35 Zapowiedź męki Chrystusa
pn. – J 3, 13-17 Krzyż narzędziem zbawienia
wt. – Łk 2, 33-35 Twoją duszę przeniknie miecz

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. 10 września 2015 r. o godz. 18.30 zapraszamy do Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej w Rzeszowie na uroczystości odpustowe. Jest to dzień wspólnej modlitwy w intencji działalności Ruchów i Stowarzyszeń katolickich w naszej Diecezji.
2. 18-20 września 2015 r. odbędą się rekolekcje „Uwolnienie duchowe”. Miejsce: DD
Tabor. Szczegóły i zapisy na stronie:
http://www.dobrypasterz.rzeszow.pl/rekolekcje
3. 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.
4. 28 września 2015 r. (poniedziałek) o godz. 19.00 zapraszamy na wspólne wyjście
do kina „Zorza” na film pt.: „Pilecki”. Zapisy i wpłata 10 zł u Małgosi Franczyk do
dnia 22 września.

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