7 marca 2017

(…) Czy zwieszanie
głowy jak sitowie
i użycie woru z popiołem za posłanie – czyż
to nazwiesz postem
i dniem miłym Panu?
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Jak znaleźć adekwatne postanowienie wielkopostne?
dr dk. Marcin Gajda

Iz 58, 5
Wielki Post to czas szczególnego przygotowywania się do Świąt Wielkanocnych.
Chrześcijanie katolicy tradycyjnie podejmują postanowienia (cel: bardziej, lepiej, mądrzej
kochać).
Jak trafić w to właściwe, adekwatne postanowienie?
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
(duża aula DD Tabor)

Telefon Wspólnoty
884.31.51.51

Oto propozycja:
1. Pomódl się do Ducha Świętego o łaskę poznania siebie.
2. Wypisz sobie na kartce osoby lub sytuacje, wobec których pojawia się w tobie intensywniej: lęk, smutek, ekscytacja, gniew, niecierpliwość lub zazdrość.
3. Uczucia wskażą ci do czego/kogo nietrwałego jesteś zbyt przywiązany. To twoje fałszywe, bo nietrwałe źródło życia - intensywne uczucie (namiętność) wskazuje to przywiązanie).
4. Znajdź postanowienie, które adekwatnie umartwi to przywiązanie (namiętność) - poszerzy twój obszar wolności.
5. Cechy postanowienia:
możliwe do podjęcia (nieprzesadzone, ale wymagające),
odnoszące się do osoby lub materii, do której jesteś zbytnio przywiązany,
konkretne (niemal mierzalne),
zależne wyłącznie od ciebie.
6. Praktykuj, miej dobry nastrój, jedz słodycze;)

Struktura Wspólnoty
ks. Marcin Szopiński
pasterz
Marta Fortuniak
lider
Maciej Mierzejewski
v-ce lider
Wiesława Mac
skarbnik

POWODZENIA +

Animatorzy diakonii
Justyna Haber
diakonia modlitewna
Marta Fortuniak
diakonia prorocka
Jolanta Skotnicka
diakonia uwielbienia
Maciej Mierzejewski
diakonia prowadzenia
spotkań
Piotr Bilo
diakonia nauczania
Barbara Zacharska
diakonia modlitwy wstawienniczej i uwolnienia
Elżbieta Burek
diakonia modlitwy
za kapłanów
Tomasz Stępień
diakonia liturgiczna
Barbara Siorek
diakonia miłosierdzia

Słowo Boże do medytacji
−
−
−
−
−
−
−

śr. – Łk 11, 29-32 Znak proroka Jonasza: śmierć i zmartwychwstanie
czw. – Mt 7, 7-12 Kto prosi, otrzymuje
pt . – Mt 5, 20-26 Pojednaj się najpierw z bratem
sob. – Mt 5, 43-48 Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski
niedz. – Mt 17, 1–9 Przemienienie Pańskie
pn. – Łk 6, 36-38 Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone
wt. – Mt 23, 1-12 Strzeżcie się pychy i obłudy

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).
We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.

Ogłoszenia

Klaudia Winiarska
diakonia medialna
Ewa Hadała
diakonia organizacyjna
Wojciech Wojdyło
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

1. Jutro 8 marca 2017 r. – zakończenie Seminarium Odnowy Wiary dla Młodych.
2. 14 marca 2017 r. spotkanie Rady Wspólnoty czyli spotkanie pasterza, lidera, wicelidera i animatorów diakonii - w salce konferencyjnej.
3. 18 marca 2017 r. (sobota) o godz. 18.00 zapraszamy do kina Zorza na film pt.
„Przełęcz ocalonych”. Cena biletu 10 zł, zapisy w kinie u Gosi Franczyk.
4. 21 marca 2017 r. o godz. 19.15 odbędzie się Katecheza Audiowizualna pt.: „Świadectwo Leszka Dokowicza”. Gość spotkania: Leszek Dokowicz. Miejsce: aula DD
Tabor. Prosimy o rozwieszenie plakatów.
5. 27 marca 2017 r. o godz. 19.30 odbędzie się Msza Święta dla wszystkich członków
Odnowy diecezji rzeszowskiej. W tym dniu nasza Wspólnota będzie posługiwać
na tej Mszy. Prosimy o posługę i obecność.
6. 1 kwietnia 2017 r. odbędzie się konferencja finansowa pt. „Biblia o finansach”.
Konferencja będzie obejmować tematy: jak uzyskać błogosławieństwo w finansach, jak gospodarować majątkiem, jak wyjść z długów, co zrobić, żeby być bogatym chrześcijaninem. Liczba miejsc ograniczona. Informacje i zapisy:
www.rekolekcje.rzeszow.pl

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

