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Bądź zawodnikiem

Stańcie więc do [walki]
przepasawszy biodra
o. Grzegorz Kramer SJ
wasze prawdą
i oblókłszy pancerz, Można z Kościoła, zakonu, ze wspólnoty, w której się jest i nawet z małżeństwa zrobić klub, taką
którym jest saunę, w której w ciepełku się wylegujesz. Można dobrać się paczką, super dobraną, można jeźsprawiedliwość. dzić na rekolekcje, doświadczać Boga, wzmacniać swoją wiarę, można dorobić się pozycji we
wspólnocie. I często nie robimy tego z wyrachowania, po prostu każdy z nas czegoś się boi, każdy

Ef 6, 14 z nas potrzebuje wsparcia, każdy z nas jest – mówiąc banalnie – słaby. Mówiąc krótko, każdy bę-

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

dąc we wspólnocie, ma w tym jakiś interes. I nam wszystkim, którzy chcą ugrać coś dla siebie,
Paweł napisał kiedyś: nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom
jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii! Gdybym to czynił
z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki
szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę?
Najważniejszą motywacją bycia przy Panu Jezusie i w Kościele musi być pragnienie głoszenia
Ewangelii, czyli taki sposób życia, który jest świadectwem tego, że bycie z Panem Jezusem daje
nam frajdę. Jesteśmy szafarzami bożej łaski. Szafarz to ten, który rozdaje. Boża łaska to nic innego, jak nasze doświadczenie Jezusa, tego, że życie z Nim nie jest czymś smutnym. To bycie szafarzem jest wielkim wybraniem. Bóg nas chce nie dlatego, że szuka byle kogo do swojej drużyny,
ale chce nas, bo nas kocha. Jednak każda miłość wiąże się z obowiązkiem. Tylko, że obowiązek to
coś dobrego, nie w sensie przymusu, tylko w sensie myślenia, że: kocham więc to, co kocham; to,
Kogo kocham – biorę na poważnie.
Głosić Ewangelię można tylko w jeden sposób: stać się wszystkim dla wszystkich. Czy to znaczy, że
mam być narkomanem, bo idę do narkomanów? Stać się kobietą, bo idę ją głosić kobietom? Nie.
Stanie się wszystkim dla wszystkich zobowiązuje do wyjścia ze schematów i czynienie czegoś wbrew konwencjom i normom. Być wszystkim dla wszystkich, to być człowiekiem otwartym
na potrzeby innych, a nie pragnącym innych dostosowywać do swoich pragnień. Znaczy to, że
trzeba nam wejść w świat ich cierpienia i nie wymądrzać się, a szukać w nich dobra. Najpierw
trzeba ten zabieg zrobić w swojej głowie, sercu, pozwolić w swoim myśleniu na stwierdzenie: ten,
którego oceniam (bez względu na jakim poziomie) negatywnie, jest człowiekiem pełnym dobra.
O tym jest Ewangelia o drzazdze i belce:
"Jak możesz mówić swemu bratu: Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku,
gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy
przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata" (Łk 6,41-42).
Jeśli pojawia się w nas myśl o zmianie naszego taty, mamy, brata, siostry, kolegi, koleżanki, chłopaka, dziewczyny, a powinny się pojawiać takie myśli, to musimy zacząć od siebie. Nasze pragnienie zmiany innych nie może być tylko ukrytym nierobieniem niczego ze sobą. Nie mogę komuś mówić o jego grzechu, jeśli sam grzeszę. To, co Jezus nam dziś mówi, to nie oskarżenie, ale
jeszcze jedna zachęta do tego, by Jego, naszą drogę potraktować super poważnie. Tak jak Paweł
mówi o prawdziwych zawodnikach. Nie da się wygrać zawodów bez ostrego treningu, wysiłku,
bólu, wkładu. Jednak to mnie ma boleć nie innych.
Nasze chrześcijaństwo to jest, ma być jazda bez trzymanki. To nas musi boleć. Chcę się napić –
nie muszę, będzie boleć. Chcę wejść w pornografię – nie muszę, będzie boleć. Chcę olać innych –
nie muszę, może spotkanie z kimś będzie boleć. Chcę udawać, że jakiegoś problemu nie ma, nie
muszę, będzie boleć. Będzie boleć, ale to jest ból zawodnika, który trenuje, by wygrać.

Animatorzy diakonii
Alicja Smalarz
diakonia adoracyjna
Marta Fortuniak
diakonia prorocka
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diakonia uwielbienia
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diakonia wprowadzająca
dla kobiet
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diakonia wprowadzająca
dla mężczyzn
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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
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diakonia ewangelizacyjna
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spotkań

Modlitwy wstawiennicze

Słowo Boże do medytacji








śr. – Łk 7, 31-3 Duch przekory przeszkodą w przyjęciu królestwa Bożego
czw. – Łk 7, 36-50 Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała
pt .– Łk 2, 41-52 Powinienem być w tym, co należy do mego Ojca
sob. – Łk 8, 4-15 Przypowieść o siewcy
niedz. – Mk 9, 30-37 Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich
pn. – Mt 9, 9-13 Powołanie Mateusza
wt. – Łk 8, 19-21 Krewni Chrystusa

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 Wątroby. W intencji wszystkich kapłanów posługujących
w Odnowie w naszej Diecezji. O moc Ducha Świętego i światłe oczy serca.
 W intencjach bpa Jana Wątroby, szczególnie za Synod o rodzinie.
 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”, Seminarium Odnowy Wiary).
 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.

Ogłoszenia
1. 18-20 września 2015 r. odbędą się rekolekcje „Uwolnienie duchowe”. Miejsce: DD
Tabor. Szczegóły i zapisy na stronie: www.dobrypasterz.rzeszow.pl/rekolekcje
2. 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.
3. 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.
4. 29 września 2015 r. po modlitwie - spotkanie diakonii ewangelizacyjnej z ks. Piotrem Gnatem (w sali nr 9).
5. W dniach 7-8 listopada 2015 r. zapraszamy WSZYSTKICH na V Forum Charyzmatyczne do Krosna. Forum traktujemy jako rekolekcje wspólnotowe. Szczegóły na
stronie: www.odnowapiotrajana.pl. Zapisy u Pauliny Słowik.
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