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Eucharystia – dar największy

Kto spożywa moje
Ciało i pije moją Krew,
Ks. Mieczysław Piotrowski TChr
ma życie wieczne, Ofiarowanie darów
a Ja go wskrzeszę w Składając dary ofiarne, ofiarowujemy siebie oraz wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy. Wiedniu ostatecznym rzymy, że Bóg zabiera to, co jest czasowe, i przemienia w wieczne (por. Lumen gentium, 34).
Matka Boża zachęca: „Ofiaruj siebie w tym momencie... podaruj swoje żale, bóle, nadzieje, smutJ 6, 54 ki, radości, prośby. Pamiętaj, że Msza św. ma nieskończoną wartość. Z tego względu bądź hojny
(a) w ofiarowywaniu i w prośbach”. Równocześnie Maryja tłumaczy, że jeżeli z pełnym zaangażowaniem będziemy uczestniczyć we Mszy św., to wtedy nasz Anioł Stróż zaniesie nasze dary i
prośby przed ołtarz Pana. Aby pobudzić nas do aktywnego uczestniczenia w Eucharystii, Matka
Boża prosi o odmówienie następującej modlitwy podczas składania darów ofiarnych: „Panie,
ofiarowuję Ci się cały (-a), taki (-a), jaki (-a) jestem, wszystko, czym jestem i co posiadam. Wszystko składam w Twoje ręce. Boże Wszechmogący, przez wzgląd na zasługi Twojego Syna, proszę,
przemień mnie. Proszę Cię za moją rodzinę, dobrodziejów, za wszystkich ludzi, którzy walczą
Spotkania Wspólnoty
przeciw nam, za tych, którzy polecali się moim modlitwom”.
odbywają się
Modlitwa eucharystyczna
we wtorki o 18.00
Podczas modlitwy eucharystycznej, kiedy celebrans wypowiada słowa konsekracji, stajemy się
w Domu Diecezjalnym
uczestnikami najważniejszych wydarzeń w historii ludzkości: Męki, Śmierci i Zmartwychwstania
„Tabor”
Chrystusa. Jesteśmy na Kalwarii u stóp ukrzyżowanego Jezusa. „To jest cud nad cudami – wyjaul. Połonińska 25
śnia Matka Boża mistyczce Catalinie – Pan nie jest skrępowany ani czasem, ani miejscem. W momencie konsekracji całe zgromadzenie jest zabierane do stóp Kalwarii w chwili ukrzyżowania
Jezusa. (…) Podnieś swój wzrok i kontempluj Go. Wpatruj się w Niego i powtarzaj modlitwę z Fatimy: »Panie, wierzę, adoruję, ufam i kocham Ciebie. Proszę o przebaczenie dla tych, którzy nie
wierzą, nie adorują, nie ufają i nie kochają Ciebie«. (...) Teraz powiedz Mu, jak bardzo Go kochasz,
17.00 adoracja Najśw.
i składaj hołd Królowi królów”. Powinniśmy w duchu wpatrywać się w Jezusa konającego na krzySakramentu (kaplica)
18.00 Eucharystia (kaplica) żu, który został „przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy” (Iz 53, 5). Umierając na
i spotkanie modlitewne
krzyżu, Jezus składa doskonałą ofiarę, która gładzi grzechy wszystkich ludzi.
(aula pod kaplicą)
Jak Jezus Chrystus może składać ofiarę – przecież jest prawdziwym Bogiem, Drugą Osobą Trójcy
Świętej? Komu Bóg może złożyć ofiarę? W Bogu, w niebie miłość dająca życie trwa wiecznie. Bóg
Ojciec ofiarowuje całego siebie: odwiecznie rodząc Syna, przekazuje Mu całą swoją Boskość. Ojciec jest miłującym, który daje życie, a Syn jest Jego doskonałym odbiciem. A więc również Syn
jest miłującym, który daje życie. Jest dawcą życia, które otrzymał od Ojca. Oddaje to życie Ojcu,
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jako doskonały wyraz dziękczynienia i modlitwy. Życie i miłość, które Syn otrzymuje od Ojca i Ojcu
 884.31.51.51
oddaje, jest Duchem Świętym. To właśnie dokonuje się podczas Mszy św., w której uobecnia się
w czasie to, co Syn Boży czyni od wieczności: kocha Ojca tak, jak Ojciec kocha Syna, oddając Ojcu
Dar Miłości (Ducha Świętego), który od Niego otrzymuje. To, co Syn Boży czyni od wieczności,
czyni to teraz w swoim człowieczeństwie. On wcale się nie zmienił, stając się prawdziwym człoStruktura Wspólnoty
wiekiem, gdyż Bóg jest niezmienny, wieczny, bez początku i końca. To, co ulega zmianie, to nie
ks. Marcin Szopiński
Bóg, lecz człowieczeństwo. Bóg przyjął nasze człowieczeństwo i dlatego każdy gest Jezusa, każda
pasterz
Jego myśl – od momentu Wcielenia aż do Śmierci krzyżowej – są wyrazem miłości Syna do Ojca.
Marta Fortuniak, lider
To, kim jest w wieczności, Jezus wyraził w swoim człowieczeństwie, w którym skupił grzechy
Jacek Fura, v-ce lider
wszystkich ludzi i ofiarował je Ojcu w Śmierci krzyżowej. Cierpienia Chrystusa są cierpieniami
Wiesława Mac, v-ce lider
Boskiej Osoby Słowa i dlatego docierają wszędzie tam, gdzie dotarła niszcząca moc zła. On, bezPiotr Bilo, v-ce lider
względnie niewinny i święty, cierpi i umiera za każdego człowieka, w pełnej solidarności z grzesznymi ludźmi. W tym doświadczeniu niewyobrażalnego cierpienia Jezus stał się posłuszny miłości
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Ojca aż do śmierci (por. Flp 2, 8) i ofiarował się Ojcu w imieniu wszystkich grzeszników: „Ojcze,
w Twoje ręce powierzam ducha mojego” (Łk 23, 46). Cierpienie i śmierć są ostatecznym wyrazem
całkowitego posłuszeństwa Syna wobec Ojca. To bezgraniczne posłuszeństwo i oddanie Syna
Ojciec odwzajemnił „swoim Ojcowskim oddaniem – a był to dar nowego Życia nieśmiertelnego
w zmartwychwstaniu” (Jan Paweł II: Redemptor hominis, 20). Umierając, Jezus otrzymuje od Ojca
dar zmartwychwstałego Życia (...). Jest to dla nas, uczestniczących we Mszy św., niepowtarzalna
szansa, aby w momencie konsekracji, klęcząc w pokorze, jednoczyć się z ofiarą Jezusa – bo tylko
wtedy nasza ofiara stanie się doskonała, a zarazem będziemy mogli otrzymać przebóstwiający
nas dar Ducha Świętego i mieć udział w ostatecznym zwycięstwie Chrystusa nad szatanem, grzechem i śmiercią. (część 3/3)

Słowo Boże do medytacji








śr. – Łk 19, 11-28 Przypowieść o dziesięciu minach
czw. – Łk 19, 41-44 Zapowiedź zburzenia Jerozolimy
pt .– Łk 19, 45-48 Jezus wypędza przekupniów ze świątyni
sob. – Łk 20, 27-40 Uduchowione życie zmartwychwstałych
niedz. – J 18, 33b-37 Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata
pn. – Łk 21, 1-4 Wdowi grosz
wt. – Łk 21, 5-11 Zapowiedź zburzenia świątyni

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.
 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. 21 listopada 2015 r. (sobota) spotkanie w ramach Szkoły Animatora w kościele pw. Św.
Judy Tadeusza (dolny kościół), w godz. 8.00 - 13.00. Konferencję pt. ”Jedność we wspólnocie” wygłosi ks. Marcin Szopiński.
2. 28 listopada 2015 r. o godz. 18.00 zapraszamy na Wieczór Charyzmatyczny. W programie: konferencja, Eucharystia, adoracja i uwielbienie Najświętszego Sakramentu oraz
świadectwa (miejsce: aula DD Tabor).
3. 8 grudnia 2015 r. o godz. 19.00 odbędzie się katecheza audiowizualna pt.: „Przetrwać
cierpienie”. Gość spotkania: Małgorzata Ostrowska-Czaja (miejsce: aula DD Tabor).
4. 31 grudnia 2015 r. w Winnicy Maria Anna w Wyżnem organizujemy wspólnotowego Sylwestra. Cena: osoba dorosła - 90 zł, dziecko do lat 12 - 30 zł, dziecko do lat 5 – gratis. Zapisy u Wiesi Mac do 15 grudnia lub do wyczerpania miejsc.
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