3 stycznia 2017

Jeśli mówimy, że nie
zgrzeszyliśmy,
czynimy Go kłamcą
i nie ma w nas
Jego nauki.
1 J 1,10

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
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Związanie i rozwiązanie
O. Augustyn Pelanowski OSPPE

Grzechy przeciwko duchowi świętemu są nieodpuszczalne nie dlatego, że Bóg nie chce ich odpuścić, ale z powodu niemożliwości przyjęcia miłosierdzia Bożego, jaka przez lata rozbudowała się
w sumieniu człowieka niczym nieprzepuszczalna, betonowa skorupa. Jezus ostrzegał faryzeuszy
przed grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Tym, co doprowadziło tych ludzi do zatwardziałej
postawy, była hipokryzja, czyli ślepota na własny grzech. Nie chcieć widzieć w sobie winy, to
uniemożliwić Bogu przebaczenie.
Jest jeszcze druga postać grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. To rozpacz, zwątpienie w przebaczenie. Genezą jest tu najczęściej nałogowe i zuchwałe oddawanie się grzechom, które prowadzi do samopotępiania i niewiary, a wreszcie do odrzucenia przebaczenia Boga. O tych czeluściach smutku wiedzą coś osoby, które przez długi czas trwały w nałogowych grzechach albo dokonały strasznych czynów, tłumiąc wyrzuty sumienia. Obrazem takiej sytuacji moralnej człowieka
jest śmierć Łazarza i jego pogrzebanie w pieczarze grobowej. Łazarz umarł. Grzech jest śmiercią.
Nie wiemy, jakie życie prowadził Łazarz, ale obraz pogrzebania go w pieczarze skalnej jest dokładnym oddaniem tego, co przeżywa ktoś, dla kogo nałóg stał się pogrzebaniem za życia. Kiedy
Jezus wywołuje Łazarza z grobu, ten wychodzi, mając powiązane ręce i nogi opaskami oraz twarz
zakrytą chustą. Nie może nic dla siebie uczynić, nie może sam siebie uwolnić, nie może nawet
marzyć o tym. Głos Jezusa wywołał go wprawdzie z ciemności mogiły, ale potrzebuje pomocy
innych, by uwolnić się od związania. Dlatego Jezus mówi: „Rozwiążcie go!”.
W przypowieści o uczcie i oniemiałym gościu, który nie miał szaty weselnej, król, wyrzucając
świętokradczego gościa z sali biesiadnej, wypowiada straszny wyrok: „Zwiążcie mu ręce i nogi
i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Kiedy Łazarz pojawił się w otworze grobowej pieczary, był związany! Jezus kazał go więc innym rozwiązać. Zapewne wiele było płaczu, a może nawet zgrzytania zębów spowodowanego grozą sytuacji. To
związanie i rozwiązywanie przypomina nam słowa Jezusa, które wypowiedział do Piotra w scenie,
w której ofiarował mu klucze królestwa. Użył dokładnie tych samych słów, dając apostołowi władzę odpuszczania grzechów: „Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, cokolwiek
rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. Po zmartwychwstaniu tę władzę rozciągnął na
wszystkich swych uczniów, gdy tchnął w nich Ducha Świętego, aby mogli odpuszczać grzechy.
Najczęściej w pismach nowotestamentalnych słowo ZWIĄZANIE występuje jako określenie spętania kogoś łańcuchami, skucia dybami, również jako określenie opętania przez szatana. W końcowych fragmentach Apokalipsy jest już na szczęście mowa o związaniu szatana i zamknięciu go
w otchłani, która zostaje zamknięta i opieczętowana na tysiąc symbolicznych lat, po których na
krótką chwilę ma być wypuszczony (Ap 20, 2–3).

Animatorzy diakonii
Alicja Smalarz
diakonia adoracyjna
Marta Fortuniak
diakonia nauczania i prorocka
Jolanta Skotnicka
diakonia uwielbienia
Maciej Mierzejewski
diakonia prowadzenia
spotkań
Piotr Bilo
diakonia ewangelizacyjna
Jacek Fura
diakonia modlitwy wstawienniczej i uwolnienia
Maria Bassara
diakonia modlitwy
osłonowej
Paweł Kobosz
diakonia modlitwy
w nagłych potrzebach
Dorota Motkowicz
diakonia modlitwy
za kapłanów
Marek Wiśniewski
diakonia liturgiczna
Ewa Kruczek
diakonia miłosierdzia
Klaudia Winiarska
diakonia medialna
Wiesława Mac
diakonia organizacyjna
Paweł Wiśniowski
diakonia technicznoporządkowa

Modlitwy wstawiennicze
odbywają się we wtorki
o 17.15 – zgłoszenia
przez stronę
www.miriam.rzeszow.pl

Modlitwy uwolnienia
wg. 5 kluczy Neala Lozano –
zgłoszenia przez stronę
www.miriam.rzeszow.pl

Słowo Boże do medytacji
−
−
−
−
−

śr. – J 1, 35-42 Znaleźliśmy Mesjasza
czw. – J 1, 43-51 Chrystus jest Synem Bożym
pt . – Mt 2, 1-12 Pokłon Mędrców ze Wschodu
sob. – Mt 4, 12-17.23-25 Bliskie jest królestwo niebieskie
niedz. – Mt 3, 13-17 Chrzest Jezusa
− pn. – Mk 1, 14-20 Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych Apostołów
− wt. – Mk 1,21-28 Jezus naucza jak ten, kto ma władzę

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 rozwój naprotechnologii w Rzeszowie.
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, Seminarium Odnowy Wiary, warsztaty posługi proroczej).
We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.

Ogłoszenia
1. Przygotowujemy się we Wspólnocie do wyborów liderów. Dnia 3 stycznia 2017 r. będziemy podawać swoich kandydatów na lidera Wspólnoty. Prosimy o modlitwę i post w tej intencji.
2. 10 stycznia 2017 r. zapraszamy wszystkich członków naszej Wspólnoty na spotkanie
opłatkowe. Prosimy o włączenie się w organizację. Kontakt w tej sprawie z Wiesią Mac.
3. W dniach 28 - 29 stycznia 2017 r. odbędą się Warsztaty Prorockie. Szczegóły i zapisy na
naszej stronie (zapisy do 14 stycznia). Prosimy o rozwieszenie plakatów.
4. 17 stycznia 2017 r. o godz. 19.15 odbędzie się Katecheza Audiowizualna pt.: „wyGRAJ życie!”. Gość spotkania: Łukasz Bęś. Miejsce: aula DD Tabor. Prosimy o rozwieszenie plakatów.
5. Od 1 lutego 2017 r. do 8 marca 2017 r. w każdą środę o godz. 18.00 odbywać się będzie
Seminarium Odnowy Wiary dla Młodych, które poprowadzi Marcin Zieliński. Seminarium
jest skierowane do uczniów począwszy od bierzmowania, po szkołę średnią i wyższą do 30
roku życia. Prosimy o modlitwę w tej intencji oraz o pomoc w organizacji seminarium.
Kontakt z Martą Fortuniak.

Redaktor biuletynu: Edyta Fortuniak Biuletyn przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego
telefon Wspólnoty i pogotowie modlitewne: 884.31.51.51 e-mail: odnowa@miriam.rzeszow.pl
www.miriam.rzeszow.pl www.facebook.com/miriam.rzeszow
Jeśli chcesz przekazać darowiznę, ofiarę lub dziesięcinę możesz to zrobić na rzecz Fundacji, która działa przy naszej Wspólnocie
Fundacja „Charismata” im. św. Pawła Apostoła, ul. Osmeckiego 9/1, 35-506 Rzeszów
Bank Spółdzielczy w Jarosławiu oddział Rzeszów, nr konta: 91 9096 0004 2012 0064 7957 0002
W tytule przelewu należy wpisać: „Na cele statutowe”
Fundacja Charismata jest organizacją OPP – przekaż nam 1% swojego podatku - KRS 0000431262

