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Ostatnie spotkanie przed wakacjami odbędzie się 23 czerwca. W okresie
wakacyjnym członkowie Wspólnoty Mamre uczestniczą w rekolekcjach
formacyjnych, dlatego kolejne spotkania rozpoczną się po wakacjach od drugiego
poniedziałku września. Na ten czas pozostawiamy Wam zestawienie miejsc, w których
możecie spotkać Pana Jezusa na Adoracji, jak również wyspowiadać się. Serdecznie
zapraszamy!

Adoracja Najświętszego Sakramentu we Wrocławiu:
kościół Opatrzności Bożej
ul. Nowodworska 64, 54-438 Wrocław
Dni powszednie: 7:30 - 18:00

kościół św. Antoniego (oo. Paulini)
ul. św. Antoniego 30, 50-073 Wrocław
Dni powszednie: 9:00 - 12:00 i 15:00 - 18:00 (podczas wakacji tylko 15:00 - 18:00)
kościół św. Wojciecha (oo. Dominikanie)
Plac Dominikański 2, 50-159 Wrocław
Dni powszednie: 7:00 - 17:00 w kaplicy św. Józefa
kościół św. Maksymiliana Marii Kolbego
ul. Horbaczewskiego 20, 54-130 Wrocław
Dni powszednie: 7:00 - 18:00
Niedziele: 13:30 - 16:00
Spowiedź we Wrocławiu w okresie wakacyjnym:
Dominikanie: codziennie w godz. od 10:00 do 13:00 i od 15 do godz. 20:00. O godz.
20:00, w niedziele podczas każdej Mszy Świętej oprócz 21.30
Paulini: codziennie 15.00 do 18.00
Katedra św. Jana Chrzciciela: poniedziałek - sobota: godz. 6.30 - 13.00 i 18.00 - 19.00

youtube.com/WspolnotaMamre

facebook.com/MamreWroclaw
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Wakacje z Jezusem
Nadchodzi koniec roku szkolnego i akademickiego, czas urlopów – wszyscy z utęsknieniem
czekamy na wakacje. Co zrobić, by był to czas odpoczynku, ale również owocnego wzrostu
duchowego? Zaplanuj wakacje tak, by wrócić z nich nie z wyrzutami sumienia, ale z pełnym
Ducha Bożego sercem i motywacją do pracy.
Tyle razy słyszeliśmy już słowa „nie ma wakacji od wiary”, ale czy choć raz zastanowiliśmy
się jak rozumiemy je osobiście? Jeśli wiara, a więc Jezus Chrystus jest dla kogoś jedynie
dodatkiem do życia pełnego problemów, spraw do załatwienia, naglących terminów, jeśli
mamy w sercu obraz Boga, który nam coś każe, wymaga i egzekwuje niczym szef w pracy –
nic dziwnego, że nie chcemy zabierać Go na urlop. Tymczasem Bóg mówi: „Ukochałem cię
odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość. Znowu cię zbuduję
i będziesz odbudowana” (Jr 31,3). Gdy tylko zdecydujemy się dać szansę Bogu, zaczniemy
Go naprawdę szukać – szybko przekonamy się, że jest On naszym przyjacielem, miłosiernym
Ojcem, który przebacza nam nasze grzechy, błogosławi i prowadzi przez życie. Wtedy rodzi
się w naszych sercach pragnienie, by był z nami cały czas, by towarzyszył nam dokądkolwiek
się udamy.
O czym powinniśmy pamiętać, by czas wakacji, był czasem spędzonym z Jezusem:
1. Codzienna modlitwa – gdy porzucamy codzienny rytm dnia, zostawiamy rozmowę
z Jezusem gdzieś na boku. Zapominamy, że modlitwa to nie tylko pacierz, ale czas,
w którym możemy opowiedzieć Jezusowi o naszych radościach i smutkach, podziękować
za odpoczynek, przeprosić za błędy i poprosić o siłę, by je naprawić. A modlić możemy się
wszędzie – będąc na spacerze, gotując obiad, jadąc samochodem, pociągiem, podziwiając
zachód słońca.
2. Słowo Boże – jest Słowem samego Boga. Nawet jeśli do tej pory nie miałeś
w nawyku regularnego czytania Biblii, zaryzykuj pewien eksperyment. Czytaj codziennie
przez 2 tygodnie po jednej perykopie Ewangelii wg św. Marka, poprzedzając modlitwą:
„Panie Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w swoim Słowie. Oddaję Ci ten czas, byś
działał w moim sercu i przemieniał moje życie. Amen”
3. Eucharystia – jeśli kogoś naprawdę kochamy, chcemy być jak najbliżej niego.
Eucharystia jest najpiękniejszym z darów, jaki zostawił nam Jezus – na niej możemy umacniać
się Jego Słowem, Ciałem i Krwią. Wyjeżdżając na urlop do nowego miejsca, pamiętajmy
o sprawdzeniu godziny niedzielnej Mszy Świętej w pobliskiej parafii.
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4. Sakrament pokuty – to nie prawda, że bycie w wakacyjnych rozjazdach
usprawiedliwia nasze trwanie w grzechu. Im dłużej zwlekamy ze spowiedzią, tym bardziej
oddalamy się od Jezusa. Nie bójmy się prosić kapłanów o spowiedź poza kratkami
konfesjonału. Zadbajmy, by w każdą podróż wyruszać w stanie łaski uświęcającej.
5. Świadectwo – w górach, nad morzem, czy w obcym państwie, wszędzie jesteśmy
uczniami Chrystusa. Często wydaje nam się, że wiarę należy ukrywać, lękamy się o to, co
powiedzą inni. Czy rzeczywiście jest się czego bać? Drobne gesty – znak krzyża, modlitwa
na różańcu, przed posiłkiem są wspaniałym świadectwem przynależności do Jezusa, uczą
nas męstwa i odwagi.
6. Dobra lektura - na wakacyjny wyjazd warto zabrać ze sobą dobrą książkę, która
umocni naszego ducha w walce o świętość. Wspaniały przykład dają nam święci, których
biografie znajdziemy w każdej katolickiej księgarni. A jeśli planujemy spędzać czas
aktywnie, z pomocą przychodzi nam technologia – audiobooki możemy nagrać na płytę,
mp3, telefon.
Marta Francuz

Czerwiec 2014

W sobotę 7 czerwca w sposób szczególny, jako diaspora wrocławska Wspólnoty Mamre,
czuwaliśmy przygotowując się na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Gościła nas
parafia p.w. Opatrzności Bożej na Nowym Dworze. Ewangelizatorzy, posłani, by wyjść
na ulice osiedla i „głosić Ewangelię” (por. Mk 16,15) już od początku, jak zaświadczają,
mogli dostrzec prowadzenie Ducha Świętego. O 16 rozpoczęliśmy oficjalnie nasze
spotkanie nie zapominając o najmłodszych, którzy oprócz zabaw i wspólnych śpiewów
mogli otrzymać piękne koszulki z napisem ewangelizacyjnym np. „JESTEM DZIECKIEM
BOGA”. A i one mogły nas ubogacić swoją prostotą, w końcu wszyscy stajemy przed Bogiem jak dzieci. Godzinę później śpiewem uwielbienia rozpoczęliśmy naszą modlitwę.
Z rozśpiewanymi gardłami i gorącymi sercami o 18 przybyliśmy na Eucharystię, centrum
naszego spotkania. Msza Święta była piękna, to oczywiste, Pan Bóg poruszał nasze serca
i doprowadził wielu do zjednoczenia z Nim w Komunii Świętej. Sądzę, że słowa
ks. Proboszcza tamtejszej parafii oddają ducha tego, jak wyglądał nasz Wieczernik - „młody
Kościół”. Po ofierze Eucharystycznej przyszedł czas na krótką przerwę, a zaraz po niej
jeszcze więcej „siania Słowa Bożego”, czyli kerygmat wygłoszony przez ks. Moderatora
Krystiana Charchuta. Widać było, że Słowo to przenikało ludzkie serca, bo docierało do nas
z wielką mocą. Następnie przyszedł czas na to, by Pan Bóg potwierdzał swoje Słowa i czynił
to okazując swoją moc i wierną miłość. Wspólnie modląc się za siebie podczas modlitw
wstawienniczych doświadczaliśmy jak Pan Bóg wielu wysłuchał, wypielęgnował. Duch Święty
obdarzył nas radością i pokojem, co było wypisane na twarzach ludzi wychodzących ze
świątyni. Niech w tym wszystkim będzie Bóg uwielbiony!
Karolina Bartnik
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DAry ducha swietego
,
Duch Święty dany Kościołowi w Dniu Zielonych Świątek stale ubogaca nas
swoimi darami i łaskami. Najważniejszym darem Ducha Świętego jest to, że On
prowadzi, oświeca, ożywia i strzeże Kościoła Chrystusowego. Dzięki Jego działaniu, które
dosięga duszy każdego z nas, człowiek w pokorze, zaczerpniętej od Chrystusa, może stać
się doskonałym. Dzięki działaniu Ducha Świętego każdy z nas może osiągnąć świętość.
Szczególnie jesteśmy wezwani do tego otrzymawszy sakrament bierzmowania, który
umacnia nas w naszym powołaniu chrześcijańskim (...zostaniecie powołani do dawania
świadectwa Chrystusowi i Jego Ewangelii - z obrzędu sakramentu bierzmowania). Nie
jesteśmy w tym osamotnieni. Pomagają nam bowiem Jego dary.
Katechizm Kościoła Katolickiego mówi o siedmiu darach Ducha Świętego: darze
mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej. Pamiętajmy
jednak, że Duch Święty może obdarzyć nas jeszcze innymi darami. Wszystkie dary
Ducha Świętego musimy wypraszać w modlitwie. Modlitwą również powinniśmy za
nie dziękować i w sobie je rozwijać. Oczywiste jest, że siedmiu darów mamy używać
w rzeczach dobrych. Umacniają nas one w drodze do osiągnięcia życia wiecznego,
w naszym chrześcijańskim powołaniu. Dary Ducha Świętego umacniają naszą wiarę
i miłość do Boga.
1. Dar Mądrości pozwala nam przyjąć punkt widzenia samego Boga: czyli punkt
widzenia oparty na fundamencie miłości;
2. Dar Rozumu uzdalnia do trafnego rozumienia prawd wiary i pojęcia Bożych
tajemnic;
3. Dar Rady przystosowuje używane przez nas środki do obranych celów (jak czyni to
roztropność);
4. Dar Męstwa obdarza wytrzymałością wobec próby;
5. Dar Umiejętności pozwala rozeznać wartości: co pochodzi od Boga, co od złego,
a co od nas samych;
6. Dar Pobożności pomaga zachwycać się Bogiem i kochać Go;
7. Dar Bojaźni Bożej jest pełną miłości obawą, że wciąż mało Go kochamy;

Duch Święty przypomina nam, przypomina to wszystko, co
powiedział Jezus. Jest żyjącą pamięcią Kościoła a przypominając,
pozwala nam zrozumieć słowa Pana.
- papiez Franciszek,
Watykan (8 czerwca)

