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Charyzmat prorocki

Tak więc, bracia moi,
troszczcie się o łaskę
Marta Fortuniak
prorokowania i nie
przeszkadzajcie Charyzmat proroctwa to przesłanie od Boga do innych ludzi. Prorok słyszy głos Boga,
w korzystaniu z daru w różnych formach. Proroctwo naucza, przestrzega, pociesza i koryguje, przyczynia się do
języków! budowania Kościoła.
Św. Paweł w 1 Kor 14, 1-5 mówi:
1 Kor 14, 39
Starajcie się posiąść miłość, troszczcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa! Ten bowiem, kto mówi językiem, nie ludziom mówi, lecz Bogu. Nikt go nie słyszy,
a on pod wpływem Ducha mówi rzeczy tajemne. Ten zaś, kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze. Ten, kto mówi językiem, buduje siebie samego, kto zaś prorokuje, buduje Kościół. Chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami, jeszcze bardziej jednak pragnąłbym, żebyście prorokowali.
Spotkania Wspólnoty
Kardynał Suenenes mówi, że „proroctwo może być po prostu słowem dodającym odwagi,
odbywają się
upomnieniem, głoszeniem, wskazaniem do podjęcia jakiegoś działania. Dlatego,
we wtorki o 18.00
z proroctwa należy korzystać bardzo ostrożnie. Ani prorok ani jego proroctwo nie stanow Domu Diecezjalnym
wią sami poprzez siebie dowodu ich autentyczności, dlatego proroctwa powinny podle„Tabor”
ul. Połonińska 25
gać rozeznawaniu wspólnoty chrześcijańskiej, jak również tych, którzy pełnią funkcje
duszpasterskie” (książka Odnowa Charyzmatyczna str. 79).
Dlaczego proroctwa muszą być rozeznawane?
Św. Paweł ujął to w 1 Kor 14, 29 „Prorocy niech przemawiają po dwóch albo po trzech,
a inni niech to roztrząsają”.
17.00 adoracja Najśw.
W posłudze charyzmatycznej trzeba być posłusznym zasadom obowiązującym we wspólSakramentu (kaplica)
18.00 Eucharystia (kaplica) nocie, bo one służą rozeznawaniu charyzmatów. Prawdziwy dar jest powiązany z pokorą,
i spotkanie modlitewne
z posłuszeństwem, z umieraniem siebie, z rezygnacją z siebie i swoich pomysłów, mojego
(aula pod kaplicą)
chcenia, moich planów innych niż plany animatora, który ci mówi, np. że nie możesz modlić się wstawienniczo poza wspólnotą, albo że nie możesz przekazywać obrazów, wizji
poza wspólnotą czy koleżance obok. Kiedy stajesz się pusty, nic nie masz swojego, wtedy
mieszka w tobie tylko Bóg, i wtedy możesz iść i w imię Boga uzdrawiać i czynić cuda, tak
Telefon Wspólnoty
jak św. Paweł, kiedy jego cień uzdrawiał.
 884.31.51.51
Jeśli nie jesteś posłuszny, idziesz na własną rękę, narażasz się na walkę duchową:
Ale i niektórzy wędrowni egzorcyści żydowscy próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad
opętanymi przez złego ducha. "Zaklinam was przez Pana Jezusa, którego głosi Paweł" mówili. Czyniło to siedmiu synów niejakiego Skewasa, arcykapłana żydowskiego. Zły duch
Struktura Wspólnoty
odpowiedział im: "Znam Jezusa i wiem o Pawle, a wy coście za jedni?". I rzucił się na nich
ks. Marcin Szopiński
człowiek, w którym był zły duch, powalił wszystkich i pobił tak, że nadzy i poranieni uciekli
pasterz
z owego domu (Dz 19, 13-16).
Marta Fortuniak, lider
Św. Augustyn mówi:
Jacek Fura, v-ce lider
"Ten, kto okazuje posłuszeństwo, zawsze pełni wolę Boga, nie dlatego, że polecenie właWiesława Mac, v-ce lider
dzy jest bezwzględnie zgodne z wolą Bożą, ale dlatego, że jest wolą Boga, by okazywało
Piotr Bilo, v-ce lider
się posłuszeństwo temu, kto stoi na czele wspólnoty".
Co daje posługiwanie charyzmatami?

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

Kardynał Suenenes mówi tak: „Poznanie i doświadczenie charyzmatów prowadzi do dowartościowania modlitwy liturgicznej, Pisma Świętego, do doktrynalnego i duszpasterskiego Magisterium Kościoła”, czyli zbliża nas do Boga.

Słowo Boże do medytacji








śr. – Łk 21, 12-19 Jezus zapowiada prześladowanie swoich wyznawców
czw. – Łk 21, 20-28 Powtórne przyjście Chrystusa
pt .– Łk 21, 29-33 Przypowieść o drzewie figowym
sob. – Łk 21, 34-36 Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie
niedz. – Łk 21, 25-28.34-36 Oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa
pn. – Mt 4, 18-22 Powołanie Apostołów
wt. – Łk 10, 21-24 Jezus rozradował się w Duchu Świętym

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. Dzisiaj po spotkaniu modlitewnym odbędzie się spotkanie diakonii prorockiej
w sali nr 10.
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. 1 grudnia 2015 r. odbędzie się Msza Święta Wspólnotowa i adoracja Najświętszego Sakramentu (miejsce: kaplica DD Tabor).
4. 8 grudnia 2015 r. o godz. 19.00 odbędzie się katecheza audiowizualna pt.: „Przetrwać cierpienie”. Gość spotkania: Małgorzata Ostrowska-Czaja (miejsce: aula DD
Tabor).
5. 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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