28 marca 2017

„Bądźcie trzeźwi!
Czuwajcie! Przeciwnik
wasz, diabeł, jak lew
ryczący krąży szukając
kogo pożreć”

BIULETYN WSPÓLNOTY, ROK IX, NUMER 418

O walce duchowej na spotkaniu modlitewnym.
Kamila Rybarczyk
część 1

„Dlaczego, gdy czuję się zaproszony przez Boga do włączenia się w modlitwę wspólnoto1P 5,8 wą, to tego nie robię? Czemu na spotkaniach modlitewnych jestem smutny, a inni się
cieszą? Co stoi na przeszkodzie, żebym mógł czuć się jedno z siostrami i braćmi, gdy jesteśmy razem na modlitwie?” – takie pytania pojawiają się czasami u osób, które przychodzą na spotkania grup Odnowy w Duchu Świętym.

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

Każdy chrześcijanin musi być świadomy tego, że walka o jego serce toczy się przez 24
godziny na dobę. Św. Piotr ostrzega nas: „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz,
diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć” (1P 5,8). A zatem powinniśmy być
czujni, aby nie stać się smakowitym kąskiem dla nieprzyjaciela. Ta sama walka toczy się
również na modlitwie, a w szczególny i wysublimowany sposób – gdy pragniemy zwracać
się do Boga i oddawać Mu chwałę wraz z innymi, czyli na spotkaniach modlitewnych.

Przedpole walk
Modlitwa uwielbienia Boga (jako najważniejsza dla Odnowy Charyzmatycznej) jest porażająca dla nieprzyjaciela naszej duszy. Stąd zrobi on wszystko, aby nam w niej przeszkodzić. Pierwsza próba, jakiej zazwyczaj jesteśmy poddawani, będzie dotyczyła samego
przyjścia na spotkanie modlitewne. „Stare chwyty” złego ducha to: nagłe złe samopoczu17.00 adoracja Najśw.
cie, choroba dziecka, awaria samochodu, silne zmęczenie i myśli, że przecież należy mi się
Sakramentu (kaplica)
18.00 Eucharystia (kaplica) odpoczynek po całym dniu pracy, że odległość jest znaczna (choć dla jakiejś formy rozi spotkanie modlitewne
rywki bez trudu pokonałbym większą). Ta walka wstępna będzie się toczyła, dopóki nie
(duża aula DD Tabor)
podejmę decyzji: „idę!” lub: „nie idę” (wtedy odczuję usypiający spokój, podany mi „na
tacy” przez złego ducha).
Telefon Wspólnoty
 884.31.51.51
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ks. Marcin Szopiński
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Marta Fortuniak
lider
Maciej Mierzejewski
v-ce lider
Wiesława Mac
skarbnik

Wyjście na front
Kolejny etap naszych zmagań zaczyna się zaraz po wejściu na miejsce modlitwy. Na przykład atakują nas myśli: No i po co tu przyszedłem? Co to za oszołomy? Byle nikt znajomy
nie zobaczył, że tu jestem, bo obciach będzie w pracy. Usiadłbym gdzieś bliżej, żeby lepiej
widzieć, ale się wstydzę, że mnie ktoś zobaczy itp. – to jedne z najczęstszych pokus dla
tego, kto przyszedł na spotkanie po raz pierwszy. Jeśli się im nie podda, to już na początku spotkania doświadczy ogromnej łaski Pana. Wzrośnie w nim poczucie: „dobrze, że tu
jestem”, doświadczy Bożego odpoczynku, radości i nadziei. Jeśli ktoś uczestniczy w spotkaniach modlitewnych od dłuższego czasu, może być poddany pokusie poprzez myśli: Ile
tu można przychodzić? Znów będzie tak samo jak tydzień temu. Mam już dość tego X,
który ciągle obok mnie siada. Nie zostanę dziś na grupce dzielenia – nie zrobiłem tego, co
proponowano na ostatnim spotkaniu, więc nie będę robił z siebie idioty. Znów kolejna
formacja? Czy oni naprawdę nie mają co robić? itp. Może też zakraść się duch zniechęcenia, rutyny, stagnacji, ulegania schematom, narzekania czy po prostu bierności i ospałości. Jeśli będziemy świadomi, że również na spotkaniach modlitewnych toczy się o nas
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diakonia liturgiczna
Barbara Siorek
diakonia miłosierdzia
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Modlitwy wstawiennicze
odbywają się we wtorki
o 17.15 – zgłoszenia
przez stronę
www.miriam.rzeszow.pl

Modlitwy uwolnienia

ostra walka (w myślach i uczuciach), to szybko nauczymy się omijać duchowe pułapki.

Słowo Boże do medytacji
−
−
−
−
−
−
−

śr. – J 5, 17-30 Syn Boży ożywia tych, których chce
czw. – J 5, 31-47 Nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie
pt . – J 7, 1-2.10.25-30 Przeciwnicy zamierzają pojmać Jezusa
sob. – J 7, 40-53 Spory około osoby Jezusa
niedz. – J 11, 1-45 Wskrzeszenie Łazarza
pn. – J 8, 1-11 Chrystus ocala cudzołożnicę
wt. – J 8, 21-30 Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, poznacie, że Ja jestem

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 potrzebne łaski 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 (katechezy audiowizualne,
portal Żywa Wiara, Wieczory Charyzmatyczne, Konferencja Finansowa).
 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.

Ogłoszenia
1. Dzisiaj około godz. 21.15 odbędzie się spotkanie diakonii modlitwy wstawienniczej
i uwolnienia.
2. 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
3. 4 kwietnia 2017 r. o godz. 19.00 zapraszamy na Mszę Świętą Wspólnotową i Adorację
Najświętszego Sakramentu (miejsce: aula DD Tabor).
4. 8 kwietnia 2017 r. (sobota) o godz. 18.00 zapraszamy do kina Zorza na film pt. „Ślady
stóp”. Cena biletu 10 zł, wpłata u Gosi Franczyk w kinie przed seansem.
5. 19 maja 2017 r. (piątek) odbędzie się w Częstochowie Dzień Animatora. Jeśli zapiszesz się
do końca marca, to opłata wynosi 40 zł, po tym terminie 50 zł. Prosimy o zgłaszanie się
do Ewy Hadały wraz z wpłatą. Nocleg i transport we własnym zakresie.
6. 20 maja 2017 r. (sobota) odbędzie się Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie. Wstęp bezpłatny. Dojazd we własnym zakresie albo autokarami od
Eli Dziedzic z Odnowy Miłosierdzie. Telefon 602-750-553.
7. W dniach od 3 do 5 kwietnia 2017 r. o godz. 20.00 w Parafii Ojców Pijarów odbędą się
Męskie Rekolekcje. Zapraszamy.

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