22 września 2015

Uzdrawiajcie chorych,
wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie
trędowatych, wypędzajcie złe duchy! (…)
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Na onkologii mówię: „Przybliżyło się do was królestwo Boże”.
To nie moje widzimisię. To nakaz.
Marcin Jakimowicz

Kolejny raz wylądowaliśmy z przyjaciółmi na onkologii. By nad łóżkiem chorego wydać
Mt 10, 8 rozkaz chorobie. W imię Tego, który zwie się Jahwe Rafa, czyli Bóg który uzdrawia. Wierząc, że On zrobi resztę. Nie patrząc, czy to „zadziała”, czy zobaczymy efekt. Czasem widzimy (wynik badania: zero komórek nowotworowych), czasem nie.
Nie szukamy tych sytuacji. Przychodzą same. Gdy słyszę o koszmarnym stanie pacjenta,
oponuję: nie opowiadajcie tego, gdzie ma przerzuty i ile godzin życia wedle diagnozy lekarzy mu pozostało. Z punktu widzenia człowieka to zapora nie do przeskoczenia. Bezradne podniesienie rąk w geście kapitulacji. Ale my przychodzimy przecież jako dzieci
Tego, o którym wołamy w Credo „wierzę w Boga Ojca wszechmogącego”. Dla wszechSpotkania Wspólnoty
mocnego nie ma znaczenia, czy podnosi z ziemi listek, piórko, źdźbło, zapałkę czy potężną
odbywają się
Bazylikę Mariacką lub sięgającą nieba górę. Jest wszechmogący. Jest Panem czasu i wie,
we wtorki o 18.00
w Domu Diecezjalnym
kiedy śmierć będzie pomostem i początkiem nowego życia (ostatecznie wszyscy na nie
„Tabor”
czekamy!). Jedynie On przeszedł przez śmierć i wrócił. To On decyduje, „kiedy”.
ul. Połonińska 25
Przychodzimy, by wypełnić nakaz Jezusa. Nie słucham komentarzy szyderców. Nie mam
najmniejszych obaw, że wybiegam przed orkiestrę. Słowa Jezusa: „uzdrawiajcie chorych”
nie są żadną sugestią, ale nakazem, z którego będziemy rozliczeni. Nie spinam się. Wiem,
że jestem jedynie dzieckiem, że nie ode mnie zależy uzdrowienie, że nie ja noszę te osoby
17.00 adoracja Najśw.
na swych ramionach. Jestem dzieckiem. Kim byłby Bóg, gdyby uzależniał uzdrowienia
Sakramentu (kaplica)
matki trojga dzieci od tego, czy akurat Jakimowicz znajdzie w sobie wiarę? Gdybym zażą18.00 Eucharystia (kaplica) dał od mego 2,5 - letniego Nikodemka, by przyniósł mi talerz z zupą, skończyłoby się na
i spotkanie modlitewne
myciu podłogi i zbieraniu potłuczonego szkła. Bóg patrzy na mnie jak na dziecko. Wie, że
(aula pod kaplicą)
jestem w stanie absolutnie wszystko zepsuć, a jednak mi ufa.
Czy będą uzdrowienia? To nie mój problem. Pewien ksiądz zaczepił o. Johna Bashoborę:
„Modliłem się za chorego, a on zmarł. No i siara”. Wiecie, co usłyszał „A co cię to obchodzi?”.
Telefon Wspólnoty
Mamy robić to, co nakazał Jezus. Czy ci ludzie wrócą do Kościoła? To również nie jest ża 884.31.51.51
den warunek umowy przedwstępnej. Na dziesięciu trędowatych tylko jeden powrócił do
Jezusa, by oddać chwałę Bogu. W czasach Mesjasza skuteczność była niewielka: jedna
dziesiąta – można złośliwie skomentować. Czy Jezus, który przecież wiedział o tym zawczasu, wzbraniał się przed uzdrowieniem pozostałej dziewiątki? Nie! Robił to bez żadnej
Struktura Wspólnoty
„rozmowy kwalifikacyjnej” i sprawdzania metryk.
ks. Marcin Szopiński
Nie wybiegam przed szereg. Robię, co każą: „Uzdrawiajcie chorych. Darmo otrzymaliście,
pasterz
darmo dawajcie!”. „Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam poMarta Fortuniak, lider
dadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo
Jacek Fura, v-ce lider
Boże”. Wchodzę na odziały szpitalne i mówię: „Przybliżyło się do was królestwo. Gdy naWiesława Mac, v-ce lider
dejdzie w pełni, znikną choroby, a Bóg otrze z naszych oczu wszelką łzę. Królestwo przyPiotr Bilo, v-ce lider
bliżyło się. Jest bliżej niż się wam wydaje”.

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
Paweł Wiśniowski
diakonia technicznoporządkowa
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

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

Słowo Boże do medytacji








śr. – Łk 9, 1-6 Rozesłanie Apostołów
czw. – Łk 9, 7-9 Herod chce zobaczyć Jezusa
pt .– Łk 9, 18-22 Wyznanie Piotra i zapowiedź męki
sob. – Łk 9, 43b-45 Druga zapowiedź męki
niedz. – Mk 9, 38-43.45.47-48 Zazdrość. Zgorszenie
pn. – Łk 9, 46-50 Nauka pokory
wt. – J 1, 47-51 Ujrzycie aniołów Bożych

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. 24 września 2015 r. (czwartek) o godz. 19.00 zapraszamy na wspólne wyjście do kina „Zorza” na film pt.: „Czy naprawdę wierzysz?”. Zapisy i wpłata 10 zł u Małgosi Franczyk do
dnia 22 września.
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. 5 października 2015 r. o godz. 19.30 w kościele Św. Judy Tadeusza odbędzie się Msza
Święta dla wszystkich wspólnot Odnowy w Duchu Świętym diecezji rzeszowskiej.
6. 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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