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Ja-pan, On-Sługa

On, istniejąc w postaci
Bożej, nie skorzystał
o. Grzegorz Kramer SJ
ze sposobności, aby
na równi być z Bogiem,
lecz ogołocił samego
siebie, przyjąwszy po- Jezus powiedział do swoich uczniów:
stać sługi (…) «Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni do ludzi oczekujących powrotu swego pana z uczty weselnej, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze.
Flp 2, 6-7 Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam
wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej,
czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie».
Łk 12, 35-38
Spotkania Wspólnoty
odbywają się
we wtorki o 18.00
w Domu Diecezjalnym
„Tabor”
ul. Połonińska 25

Bóg, w którego wierzymy, jest Bogiem – Sługą. To On odchodzi od stołu i usługuje.
I o tym jest dzisiejsza Ewangelia.
Kupujemy kłamstwo złego ducha, polegające na tym, że wmawia nam obraz boga, który
każe nam sobie służyć (ogranicza naszą wolność, nakłada na nas obowiązki czy rozlicza
nas z pracy). Nieustannie pozwalamy sobie na to, by tracić czas na słuchanie podszeptów
naszej natury, która chce, byśmy skupiali się tylko na sobie, a że z natury swojej jesteśmy
ograniczeni, stąd rodzi się nasze sfrustrowanie i smutek.
Dzisiejszy fragment mówi o konieczności czuwania. Co zazwyczaj myślimy najpierw? Ano
17.00 adoracja Najśw.
to, że nasze życie ma być ciągłym „sprawdzam”, taką nieustanną wartą, bo „nie daj Bóg,
Sakramentu (kaplica)
18.00 Eucharystia (kaplica) przyjdzie Bóg i mnie rozliczy”. Strasznie to niechrześcijańskie spojrzenie. Bóg nie musi
i spotkanie modlitewne
nigdzie przychodzić, bo JEST. On znikąd nie musi się pojawiać. Na czym więc polega to
(aula pod kaplicą)
czuwanie? Na oczach otwartych. Jeśli Bóg jest, a ja mam czuwać, to rzecz polega na tym,
że mam się uczyć dostrzegać Jego służebną, w moim życiu, obecność.
Naprawdę Dobra Nowina polega na tym, że Bóg stał się człowiekiem i jest OBECNY. Cały
czas służy człowiekowi, cały czas robi wszystko, by przekonać nas do swojej miłości.
Prawdą jest coś bardzo strasznego, że to my jesteśmy złymi panami dla Niego, bo ciągle
Telefon Wspólnoty
 884.31.51.51
jesteśmy niezadowoleni z jakości Jego służby dla nas, albo w ogóle nie chcemy jej dostrzegać. Uwaga! Taka postawa nie wynika z tego, że mamy złe serca, ona wynika z niewiary w to, że jesteśmy Dziedzicami. To się nie dzieje ot tak. Stało się tak przez wylaną
Krew Jezusa.
Struktura Wspólnoty
To trochę podobne jest to rozpaczliwego szukania przez kogoś pracy. Człowiek zdespeks. Marcin Szopiński
rowany zrobi dużo, by ją zyskać. Podobnie jest z Bogiem. Byśmy w końcu uwierzyli, że
pasterz
jest Bogiem Miłości (a miłość to działanie), przyjął się do pracy na służbę każdemu z nas.
Marta Fortuniak, lider
Jego desperackim zachowaniem było pozwolenie, by człowiek przelał Jego Krew.
Jacek Fura, v-ce lider
„Szczęśliwi oni” – człowiek, który pozwoli w końcu swojemu zakutemu łbu pojąć tę logiWiesława Mac, v-ce lider
kę, jest szczęśliwy. Nie może być inaczej.
Piotr Bilo, v-ce lider

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 17.15 – zgłoszenia
e-mailem lub telefonicznie

Słowo Boże do medytacji








śr. – Łk 12, 39-48 Przypowieść o słudze oczekującym Pana
czw. – Łk 12, 49-53 Ewangelia powodem rozłamu
pt .– Łk 12, 54-59 Poznać znaki czasu
sob. – Łk 13, 1-9 Wezwanie do nawrócenia
niedz. – Mk 10, 46-52 Uzdrowienie niewidomego
pn. – Łk 13, 10-17 Uzdrowienie w szabat
wt. – Łk 13, 18-21 Przypowieści o ziarnku gorczycy i o zaczynie

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. 14 października 2015 r. rozpoczęło się Seminarium Odnowy Wiary w kościele
Podwyższenia Krzyża (Rzeszów, ul. Krakowska 18). W dniu jutrzejszym, tj. 21
września można jeszcze dołączyć do grupy. 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.
2. 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.
3. 10 listopada 2015 r. odbędzie się Dzień Animatora w Krośnie pt.: „Rozeznawanie
we wspólnocie”. Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do Marty
Fortuniak.
4. 12 listopada 2015 r. (czwartek) o godz. 19.00 zapraszamy na wspólne wyjście do
kina Zorza na film pt.: „Zakazany Bóg”. Zapisy i wpłata 10 zł u Małgosi Franczyk.
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