6 października 2015

(…) Pan mój i Bóg mój!
J 20, 28

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
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Czuwajcie jedną godzinę
Marie Cofta, Małgorzata Radomska
Historia Izraela, popadającego w różnego rodzaju niewole, pokazuje, że gdy człowiek odwraca się
od Boga, skutki są zawsze opłakane. Jest to po prostu konsekwencją wyboru grzechu, który jest
największą tragedią i nieszczęściem dla człowieka. Bóg jednak w dramacie grzechu nigdy nie pozostawił człowieka samego.
Tuż po ustanowieniu sakramentu Eucharystii i posługi kapłańskiej Jezus zachęca swoich uczniów,
a poprzez nich również nas, do tego, by „czuwać z Nim jedną godzinę” (por. Mt 26, 40).
To zaproszenie jest aktualne szczególnie dziś. „Całe zło świata może być pokonane poprzez
ogromną moc adoracji eucharystycznej” – mówił bł. Jan Paweł II, a św. Piotr Julian Eymard zachęcał: „Postrzegajcie godzinę adoracji, która jest wam dana, jak godzinę spędzoną w raju; idźcie
na nią tak, jak się idzie do nieba na boskie przyjęcie, a godzina ta będzie wyczekiwana
i przyjmowana ze szczęściem. Utrzymujcie ze słodyczą to pragnienie w waszych sercach. Mówcie
sobie: za cztery godziny, za dwie, za godzinę pójdę na audiencję łaski i miłości naszego Pana –
zaprosił mnie, czeka na mnie, pragnie mnie”...
Błogosławiony Jan Paweł II zachęca nas do adorowania Najświętszego Sakramentu. Pisze: „Kult,
jakim otaczana jest Eucharystia poza Mszą św., ma nieocenioną wartość w życiu Kościoła. (…) Jest
więc zadaniem pasterzy Kościoła, aby również poprzez własne świadectwo zachęcali do kultu
eucharystycznego, do trwania na adoracji przed Chrystusem obecnym pod postaciami eucharystycznymi, szczególnie podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu.
Pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi (por. J 13,25),
poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca. Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać
w naszych czasach przede wszystkim «sztuką modlitwy», jak nie odczuwać odnowionej potrzeby
dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej
rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości. Adoracja to czas budowania więzi
z Bogiem. Jest ona również narzędziem walki z szatanem, który chciałby nas odwrócić
od Jedynego. Adoracja jest także narzędziem pracy nad naszym wzrostem duchowym, adorować
bowiem– znaczy nasłuchiwać Jego głosu, dostrajać się do woli Bożej i nią żyć. Adorujący spogląda
przez pryzmat wiary na wydarzenia swojego życia. Nie patrzy na to, co on czyni, ale na to,
co czyni Bóg dla niego. Otwiera się na wielkość Boga. Z doświadczenia wie, że Opatrzność prowadzi go lepiej, niż on sam mógłby pokierować własnym życiem, przemienia różne sytuacje i daje
potrzebne łaski w celu umocnienia wiary. W końcu – adoracja jest czasem, kiedy pozwalamy Bogu działać w nas. To szczególne bogactwo odkryła Matka Teresa z Kalkuty. Gdy całkowicie ofiarowała się biednym, zrozumiała, że wszystko zależy od adoracji eucharystycznej. Kiedy otwierała
jakiś dom, używała sformułowania: „Otwarliśmy nowe tabernakulum”. Matka Teresa widziała
w adoracji eucharystycznej miejsce osobistej przemiany i lekarstwo dla naszego chorego świata:
„Czas, który spędzacie z Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie, jest najlepszym czasem, jaki możecie mieć na ziemi. Każda chwila spędzona z Jezusem pogłębi waszą więź z Nim,
uczyni waszą nieśmiertelną duszę piękniejszą i pełniejszą chwały w niebie, a także przyczyni się
do sprowadzenia pokoju wiecznego na ziemię”. Na pytanie, co zbawi świat, odpowiadała: „Moją
odpowiedzią jest modlitwa. Trzeba, by każda parafia trwała u stóp Jezusa w Najświętszym Sakramencie i Go adorowała”. „Powinniśmy mocno podkreślić istotę wieczystej adoracji
z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Jezus uczynił się Chlebem życia, by nam to życie dać.
Jest tu dzień i noc. Jeśli naprawdę chcecie wzrastać w miłości, powróćcie do Eucharystii, powróć-

Animatorzy diakonii
Alicja Smalarz
diakonia adoracyjna
Marta Fortuniak
diakonia prorocka
Jacek Fura
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Marta Fortuniak
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Karolina Kołodziej
diakonia wprowadzająca
dla kobiet
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diakonia wprowadzająca
dla mężczyzn
Wiesława Mac
diakonia organizacyjna
Paweł Wiśniowski
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Klaudia Winiarska
diakonia medialna
Maria Bassara
diakonia modlitwy
osłonowej
Paweł Kobosz
diakonia modlitwy
w nagłych potrzebach
Maria Hubert
diakonia modlitwy
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Marek Wiśniewski
diakonia liturgiczna
Joanna Groszek
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Modlitwy wstawiennicze
odbywają się we wtorki
o 17.15 – zgłoszenia
e-mailem lub telefonicznie

cie do Adoracji eucharystycznej. Trzeba nam tkać życie wokół Eucharystii, utkwić wzrok w Nim,
który jest Światłem. Umieśćcie wasze serca blisko Jego boskiego Serca, proście Go o łaskę poznania Go, miłość do kochania Go, odwagę, by Mu służyć. Szukajcie Go. Poprzez Maryję, Przyczynę
naszej radości, odkryjecie, że nigdzie na świecie nie jesteście lepiej przyjęci, nigdzie nie jesteście
bardziej kochani jak tylko przez Jezusa żyjącego i prawdziwie obecnego w Przenajświętszym Sakramencie… On naprawdę tu jest we własnej Osobie i czeka na was”.

Słowo Boże do medytacji








śr. – Łk 1, 26-38 Zwiastowanie narodzenia Chrystusa
czw. – Łk 11, 5-13 Wytrwałość w modlitwie
pt .– Łk 11, 15-26 Walka Chrystusa ze złym duchem
sob. – Łk 11, 27-28 Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego
niedz. – Mk 10, 17-30 Rada dobrowolnego ubóstwa
pn. – Łk 11, 29-32 Znak Jonasza
wt. – Łk 11, 37-41 Czystość wewnętrzna

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. W dniach 15-18 października 2015 r. na Taborze odbędą się warsztaty psychologiczne
z modlitwą o uzdrowienie. Koszt 250 zł. Zapisy i szczegóły u Wiesi Mac.
2. 13 października 2015 r. o godz. 19.00 odbędzie się katecheza audiowizualna pt.: „Żółty
piach na uroki, czyli bezdroża medycyny naturalnej ”. Gość spotkania: Milena Wróbel.
Miejsce: DD Tabor. Prosimy o rozwieszenie plakatów (w dozwolonych miejscach).
3. 14 października 2015 r. rozpocznie się Seminarium Odnowy Wiary w kościele Podwyższenia Krzyża (Rzeszów, ul. Krakowska 18). Zapraszamy wszystkich, którzy nie mają ukończonego seminarium, gdyż jest ono podstawą formacji w odnowie oraz jest przepustką
do seminarium drugiego stopnia, które będzie w marcu 2016 r. prowadził Witek Wilk.
4. 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. Transport autokarem 35 zł. Szczegóły i zapisy u Pauliny Słowik.
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