15 grudnia 2015

(…) Oto teraz czas
upragniony, oto teraz
dzień zbawienia.
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Rok Święty
Franciszek Kucharczak

2 Kor 6, 2
Od 8 grudnia 2015 r. będą się działy nadzwyczajne rzeczy.

Spotkania Wspólnoty
odbywają się
we wtorki o 18.00
w Domu Diecezjalnym
„Tabor”
ul. Połonińska 25

Będą niezliczone tłumy takich, którzy uświadomią sobie, że są wolni od nałogów, depresji, obsesyjnych myśli, natręctw. Wielu ludzi trwale zmieni swój sposób myślenia, wielu
zacznie funkcjonować zupełnie inaczej – dalece lepiej – niż do tej pory. Obwiesie, renegaci i kanalie odkryją, że nie tylko nie są straceni, ale że zostali odnalezieni. Będą liczne
uzdrowienia fizyczne i jeszcze liczniejsze duchowe. Łajdacy zdumieją się, że ktoś ich, mimo łajdactwa, kocha, pedanci i picusie poczują, że nie muszą zasługiwać. Prostytutki zaleją się łzami szczęścia, bo usłyszą, że dla Kogoś nie są szmatami. Smutni się uśmiechną,
słońce zaświeci ponurym. Rozpadną się złe związki, zejdą się małżeństwa. Rozbite rodziny
się poskładają, przebaczą sobie skłóceni. Złodzieje oddadzą co ukradli, oszczercy odwołają złe słowa. Wielu, wielu odnajdzie szczęście, o jakim nawet nie marzyło, poznają rzeczywistości duchowe, jakich istnienia nawet nie przeczuwało. Znajdą prawdziwie przyjacielską wspólnotę ludzi i poznają Kościół, którego nie znali. I rzucą się w ramiona Boga, bo
wreszcie zobaczą, że one cały czas były dla nich otwarte.

17.00 adoracja Najśw.
Sakramentu (kaplica)
18.00 Eucharystia (kaplica)
i spotkanie modlitewne
(aula pod kaplicą)

To wszystko działo się i wcześniej, ale teraz będzie tego więcej, dużo więcej. To pewne.
Bo Nadzwyczajny Rok Święty, który się właśnie zaczął, jest darem łaski. Przypomniał
o tym papież Franciszek, otwierając Drzwi Święte. Taki rok nie jest jak ludzkie obchody,
w których chodzi o wspominanie kogoś lub czegoś. Rok święty uobecnia to, co jest jego
treścią. Sprawia to, o czym mówi. W zwykłym czasie też dzieją się cuda łaski, ale w Roku
Świętym następuje wzmożenie łaski, coś, co opisywała św. Faustyna słowami: „wysilają
się wnętrzności Bożego miłosierdzia”.

Telefon Wspólnoty
 884.31.51.51

I to się naprawdę dzieje. To dlatego już dziś wielu czuje duchowe napięcie, radosne oczekiwanie na coś, czego nie rozumieją. Być może dziś wieczorem, a może jutro rano, usłyszą
słowa (z radia, z ambony, z ulicy – wszystko jedno), które ich poruszą dużo bardziej niż
kiedykolwiek poruszały ich jakieś słowa. Może Bóg przemówi do nich uderzającym fragmentem z książki, którą czytają, może powali ich na kolana jakiś gest, jakiś napis na ścianie, jakieś hasło na bilbordzie. Różnie będzie, ale zawsze niespodzianie, zawsze z zaskoczenia, bo Bóg jest twórczy i nigdy się nie powtarza – a jednak zawsze chce powiedzieć:
Kocham Cię.

Struktura Wspólnoty
ks. Marcin Szopiński
pasterz
Marta Fortuniak, lider
Jacek Fura, v-ce lider
Wiesława Mac, v-ce lider
Piotr Bilo, v-ce lider

Zawsze to mówi, ale od dziś, dzięki łasce związanej z decyzją Kościoła, Jego głos będzie
lepiej słyszalny. To jest Rok Święty.

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

Słowo Boże do medytacji








śr. – Łk 7, 18b-23 Na Chrystusie spełniają się proroctwa
czw. – Mt 1, 1-17 Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida
pt .– Mt 1, 18-24 Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida
sob. – Łk 1, 5-25 Archanioł Gabriel zapowiada narodzenie Jana Chrzciciela
niedz. – Łk 1, 39-45 Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza
pn. – Łk 1, 39-45 Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza
wt. – Łk 1, 46-56 Maryja dziękuje za wcielenie się Syna Bożego

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. 19 grudnia 2015 r. - Dzień Skupienia wprowadzający w modlitwę kontemplacyjną.
Szczegóły i zapisy u s. Bożeny Berechowskiej – kontakt tel. 692-634-027
2. 21 grudnia 2015 r. o godz. 19.30 w kościele pw. Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie
odbędzie się Msza Święta dla wszystkich Wspólnot Odnowy Diecezji Rzeszowskiej.
3. W naszej Wspólnocie są osoby, które potrzebują wsparcia materialnego na święta. Jeśli ktoś w Was chciałby dołożyć się do pomocy świątecznej dla nich, to jeszcze dzisiaj będzie można złożyć na ten cel ofiarę.

Modlitwy wstawiennicze
odbywają się we wtorki
o 17.15 – zgłoszenia
e-mailem lub telefonicznie
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