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Błogosławieni, którzy
się smucą, albowiem
oni będą pocieszeni
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Przetrwać cierpienie
Aleksandra Scelina
Marcin Jakimowicz: „Olu, Bóg Cię kocha”. Czy te słowa robią jeszcze na Tobie jakiekolwiek wra-

Mt 5, 4 żenie?

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

Aleksandra Scelina: – Robią. Czasami to słowo musi się do mnie przebić, ale przez cały czas mnie
zachwyca.
Czy osoba, która przez wszystkie możliwe przypadki odmienia hasło: „Bóg jest miłością”,
nie przyzwyczaiła się już do tej dewizy?
– Przyzwyczaić, to się już przyzwyczaiłam (śmiech). Ale to nie znaczy, że to słowo mi spowszedniało. Zachwycam się nim każdego ranka. Odkrywam nową jakość tego stwierdzenia od chwili, gdy
doświadczyłam namacalnie, że jest ono prawdą. Odtąd nieustannie mnie ono zaskakuje.
Czy to, że hasło „Bóg jest miłością” wyssaliśmy z mlekiem matki, nie jest dla nas – paradoksalnie – jakimś przekleństwem?
– Niektórzy wyssali je z mlekiem matki, do innych to słowo musiało dotrzeć poprzez zawirowania,
cierpienie, poplątane ścieżki. Mała Tereska miała chyba o wiele łatwiej, bo ona tę Bożą miłość
rzeczywiście wyssała z mlekiem matki. Ja wychowałam się w rodzinie wierzącej, praktykującej,
ale z pewnymi obciążeniami. Jako dziecko sama próbowałam dotrzeć do sedna wiary. Pamiętam
jedno takie zdarzenie, a właściwie zderzenie z prawdą. Byłam jedenastoletnią dziewczynką, stałam przy oknie w moim pokoju i dekorowałam je, bo akurat w naszej parafii trwało nawiedzenie
obrazu jasnogórskiego. Stanęłam w oknie i w całej swojej bezradności wypaliłam prosto z mostu:
„Panie Boże, czy Ty w ogóle istniejesz?”. I pamiętam, że usłyszałam wówczas w sercu wyraźny
głos: „Ja Jestem”.
Poryczałaś się?
– Oczywiście! Było to bardzo przejmujące doświadczenie…
Podzieliłaś się tym odkryciem z rodzicami?
– Nie. To było bardzo intymne spotkanie. Nigdy już nie powtórzyło się w takiej intensywności,
ale pozostawiło w moim sercu pewność: On jest. Jest i kocha.
Mała Tereska przeżywała ogromną duchową ciemność. Wołała o miłość, a nie słyszała odpowiedzi. Pisała, że wolałaby wówczas umrzeć. Jeśli nie ma Go – nic nie ma sensu. Przeżywałaś
chwile, gdy irytowali cię ludzie zapewniający: „Olu, Bóg cię kocha”?
– To wspomnienie 11-letniej dziewczynki – to był czas ogromnej ciemności. Ale w tej nocy Bóg
przepowiedział: „Ja Jestem”. Nie przypominam sobie chwili, by ta ciemność doprowadziła mnie
na przykład do myśli samobójczych. Moja historia jest klasyczną opowieścią grzesznika: odchodziłam, zapominałam, uciekałam. Tyle że dziś widzę wyraźnie, gdy Pan Bóg dawał mi jakąś obietnicę,
to był jej wierny i czuwał, by słowo stawało się w moim życiu ciałem. Przez pewne wydarzenia
dawał mi znać, że jest i kocha. Wydarzeniem, które najmocniej przeorało moje serce, były narodziny mojego trzeciego syna – Józia. Wspominam te chwile jako czas ogromnej ciemności, ale też
czas spotkania żywego, realnego, kochającego Boga. W listopadzie 2007 roku w czasie Mszy św.
z modlitwą o uzdrowienie „przyszło” konkretne proroctwo: „Jest tu osoba, którą chcę obdarzyć
miłością. To kobieta, która nie wie jeszcze, że jest w ciąży”. Bóg zapewniał, że będzie troszczył się
i o nią, i o dziecko, i zapowiadał, że z tym maleństwem będą jakieś problemy. „Bądź pewna,
że Ja będę czuwał” – zapowiadał Pan. Sama te słowa wypowiedziałam do mikrofonu (śmiech).
Nie miałam pojęcia, że mówię o sobie… Po dwóch tygodniach okazało się, że jestem w ciąży.
To słowo przeprowadziło mnie przez całą ciążę i wróciło z całą mocą w dniu, gdy urodził się Józio.

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

Wiedziałaś, o jakie „problemy z dzieckiem” chodzi?
– Nie miałam pojęcia. Kiedy dowiedziałam się, że jestem w ciąży, pomyślałam sobie,
że to po ludzku najmniej odpowiedni moment. Wówczas zaczęła się straszna walka. Poczucie
osamotnienia, ciemności, które przychodziło spoza mnie. Teoretycznie wiedziałam, że Bóg mnie
kocha, że będzie się o nas troszczył, ale ta ciemność była tak gęsta, że słowo nie było w stanie
przez nią się przebić (…).
źródło: GN 48/2012 Plan doskonały
Marcin Jakimowicz

Słowo Boże do medytacji








śr. – Mt 11, 28-30 Chrystus pokrzepia utrudzonych
czw. – Mt 11, 11-15 Nie ma większego człowieka od Jana Chrzciciela
pt .– Mt 11, 16-19 Ci, którzy odrzucili Jana Chrzciciela, nie przyjmą Chrystusa
sob. – Mt 17, 10-13 Eliasz już przyszedł, a nie poznali go
niedz. – Łk 3, 10–18 Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa
pn. – Mt 21, 23-27 Skąd pochodził chrzest Janowy
wt. – Mt 21, 28-32 Grzesznicy uwierzyli Janowi

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. 10 grudnia 2015 r. (czwartek) o godz. 19.00 zapraszamy na wspólne wyjście do kina Zorza
na film pt.: „Franciszek”. Zapisy i wpłata 10 zł u Małgosi Franczyk.
2. 19 grudnia 2015 r. - Dzień Skupienia wprowadzający w modlitwę kontemplacyjną. Szczegóły i zapisy u s. Bożeny Berechowskiej – kontakt tel. 692-634-027
3. 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.
4. W naszej Wspólnocie są osoby, które potrzebują wsparcia materialnego na święta. Jeśli
ktoś w Was chciałby dołożyć się do pomocy świątecznej dla nich, to dzisiaj i w następny
wtorek będzie można złożyć na ten cel ofiarę.
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