FIAT

Hallelu Jah
SŁUŻBA

REGUŁ A FIAT
Eucharystie, Spotkania Modlitewne i Rekolekcje
Codzienna modlitwa i czytanie Słowa Bożego
Wsparcie finansowe Hallelu Jah
Formacja w małej grupie lub diakoni

Służba we wspólnocie

HALLELU JAH

Ja jestem z wami! - wyrocznia Pana». Pobudził
więc Pan ducha Zorobabela, syna Szealtiela,
namiestnika Judy, i ducha arcykapłana Jozuego,
syna Josadaka, a także ducha całej Reszty ludu;
przyszli więc i wzięli się do pracy przy domu
swego Boga, Pana Zastępów, dnia dwudziestego
czwartego szóstego miesiąca, w drugim roku
[rządów] króla Dariusza.
Ag 1,13-15

JEZUS NASZYM MISTRZEM
Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby
służyć i dać swoje życie na okup za wielu.

HALLELU JAH

Mk 10,45
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Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski.
Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił
Ewangelię królestwa i leczył wszystkie
choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy
ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i
porzuceni, jak owce nie mające pasterza.
Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo
wprawdzie wielkie, ale robotników mało.
Proście Pana żniwa, żeby wyprawił
robotników na swoje żniwo».
Mt 9,35-38

HALLELU JAH

TROSKA O RODZINĘ
Jeśli jakaś wdowa ma dzieci albo wnuki,
niechże się one uczą najpierw
pieczołowitości względem własnej
rodziny i odpłacania się rodzicom
wdzięcznością! Jest to bowiem rzeczą
miłą w oczach Bożych.
(...) A jeśli kto nie dba o swoich, a
zwłaszcza o domowników, wyparł się
wiary i gorszy jest od niewierzącego.
1 Tm 5, 4.8

HALLELU JAH

SENS WIECZRNIKA
Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich
wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co
posiadał, ale wszystko mieli wspólne.
Apostołowie z wielką mocą świadczyli o
zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy
oni mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał
niedostatku, bo właściciele pól albo domów
sprzedawali je i przynosili pieniądze
[uzyskane] ze sprzedaży, i składali je u stóp
Apostołów. Każdemu też rozdzielano według
potrzeby.
Dz 2,46

BŁ OGOSŁ AWIEŃSTWO I PRZYWILEJ
HALLELU JAH

Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie Ga 5,13
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Nie wyście Mnie wybrali, ale
Ja was wybrałem i
przeznaczyłem was na to,
abyście szli i owoc przynosili,
i by owoc wasz trwał
J 15,16

Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej
służcie sobie nawzajem tym darem, jaki
każdy otrzymał.
1 P 4,10
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WZROST PRZEZ SŁ UZBĘ
Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech
będzie ostatnim ze wszystkich i sługą
wszystkich
Mk 9,34

Zatem jeśli chcemy naśladować Jezusa, musimy podążać drogą służby. Nasza wierność Panu zależy
od naszej gotowości do służby. Służba nas nie umniejsza, ale sprawia, że wzrastamy
papież Franciszek

HALLELU JAH

DOMOWNICY
I BUDOWNICZY
Nie jesteście już obcymi i przybyszami, ale jesteście
współobywatelami świętych i domownikami Boga –
zbudowani na fundamencie apostołów i proroków,
gdzie głowicą węgła jest sam Chrystus Jezus. W Nim
zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu
świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we
wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga
przez Ducha.
Ef 2, 19-22

(...) okazujemy się sługami Boga przez wszystko: przez wielką cierpliwość, wśród utrapień, przeciwności i
ucisków, w chłostach , więzieniach, podczas rozruchów, w trudach, nocnych czuwaniach i w postach,
przez czystość i umiejętność, przez wielkoduszność i łagodność, przez [objawy] Ducha Świętego i miłość
nieobłudną, przez głoszenie prawdy i moc Bożą, przez oręż sprawiedliwości zaczepny i obronny,
2 Kor 6,4-7
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POŚWIĘCENIE, OFIARA, KRZYŻ
"A zatem proszę was, bracia, przez
miłosierdzie Boże, abyście dali ciała
swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu
przyjemną, jako wyraz waszej
rozumnej służby Bożej"
Rz 12,1

Nasza wierność Panu zależy od naszej gotowości do służby. A to jak wiemy kosztuje, „ma posmak
krzyża”. Ale kiedy wzrastamy w trosce i dyspozycyjności wobec innych, stajemy się bardziej wolni
wewnętrznie, bardziej podobni do Jezusa.

papież Franciszek
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OSTATECZNIE TO SIĘ LICZY
Wtedy odpowie im: "Zaprawdę, powiadam
wam: Wszystko, czego nie uczyniliście
jednemu z tych najmniejszych, tegoście i
Mnie nie uczynili". I pójdą ci na mękę
wieczną, sprawiedliwi zaś do życia
wiecznego»..
Mt 25,45

Pod koniec naszego życia będziemy sądzeni z miłości
Jan od Krzyża

