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REGUŁ A FIAT
Eucharystie, Spotkania Modlitewne i Rekolekcje
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Wsparcie finansowe Hallelu Jah
Formacja w małej grupie lub diakoni
Służba we wspólnocie

HALLELU JAH

Teraz jednak nabierz ducha, Zorobabelu - wyrocznia Pana nabierz ducha, arcykapłanie Jozue, synu Josadaka, nabierz też
ducha cały lud ziemi! - wyrocznia Pana. Do pracy! Bo Ja jestem
z wami, wyrocznia Pana Zastępów. Zgodnie z przymierzem,
które zawarłem z wami, gdyście wyszli z Egiptu, duch mój
stale przebywa pośród was; nie lękajcie się! Bo tak mówi Pan
Zastępów: Jeszcze raz, [a jest to] jedna chwila, a Ja poruszę
niebiosa i ziemię, morze i ląd. Poruszę wszystkie narody, tak
że napłyną kosztowności wszystkich narodów, i napełnię
chwałą ten dom, mówi Pan Zastępów. Do Mnie należy srebro i
do Mnie złoto - wyrocznia Pana Zastępów Przyszła chwała
tego domu będzie większa od dawnej, mówi Pan Zastępów; na
tym to miejscu Ja udzielę pokoju» - wyrocznia Pana Zastępów.
Ag 1,7-9
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GDZIE JEST MIEJSCE NA
NAJWAŻNIEJSZE?
"Bo gdzie jest twój skarb,
tam będzie i serce twoje."
Mt 6,21
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Wzó r Koś cioł a
Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie,
w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń
ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili
wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli,
przebywali razem i wszystko mieli wspólne.
Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je
każdemu według potrzeby. Codziennie trwali
jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po
domach, przyjmowali posiłek z radością i
prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud
odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś
przymnażał im codziennie tych, którzy
dostępowali zbawieni
Dz 2,46
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CO NAPRAWDĘ JEST WAŻNE
"Powiedzcie zaproszonym:
Oto przygotowałem moją
ucztę: woły i tuczne
zwierzęta pobite i wszystko
jest gotowe. Przyjdźcie na
ucztę!"
Mt 22, 4

"Niech każdy z nas pomyśli: ile razy w moim życiu czułem natchnienie Ducha Świętego, by wypełnić uczynek miłosierdzia, aby spotkać
Jezusa w tym uczynku miłosierdzia, aby pójść się pomodlić, aby zmienić w niech życie?(...) Do królestwa Bożego wejdzie ten, kto nie
odrzuci Jezusa lub kto nie zostanie przez Niego odrzucony. Jednocześnie przestrzegł przed naiwnym myśleniem, że Jezus jest tak dobry,
że w końcu wszystko wybaczy, bo jest On nie tylko miłosierny, ale także sprawiedliwy."
papież Franciszek

Obietnica
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„tam gdzie dwaj lub trzej są zebrani w
Imieniu Moim, Ja jestem pośród nich”
Mt 18,20

"A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata"
Mt 28,20

Wierność Boga jest wiernością cierpliwą — On ma cierpliwość do swojego ludu, słucha go,
prowadzi go, wyjaśnia mu powoli i rozpala jego serce, tak jak to zrobił w przypadku tych dwóch
uczniów, którzy odchodzili daleko od Jerozolimy — rozpala ich serca,
żeby wrócili do domu (por. Łk 24, 32-33)
papież Franciszek

DOBRE ZWYCZAJE
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Troszczmy się o siebie wzajemnie, by
się zachęcać do miłości i do dobrych
uczynków. Nie opuszczajmy naszych
wspólnych zebrań, jak się to stało
zwyczajem niektórych, ale
zachęcajmy się nawzajem, i to tym
bardziej, im wyraźniej widzicie, że
zbliża się dzień
Hbr 10,24-25

Gromadźcie się często razem, by szukać tego, co służy duszom waszym, gdyż cały czas
waszej wiary na nic wam się nie przyda, jeśli nie staniecie się doskonali w ostatniej godzinie.
Didache XVI,2
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TRWAĆ W UWIELBIENIU
O jedno proszę Pana, tego poszukuję:
bym w domu Pańskim przebywał po wszystkie
dni mego życia, abym zażywał łaskawości Pana,
stale się radował Jego świątynią.
Ps 27,4

W świątyni tak się wpatruję w Ciebie, bym
ujrzał Twoją potęgę i chwałę.
Skoro łaska Twoja lepsza jest od życia,
moje wargi będą Cię sławić. Tak błogosławię
Cię w moim życiu: wzniosę ręce w imię Twoje.
Ps 63,3-5-

Modlitwa uwielbienia jest nam potrzebna. Katechizm definiuje ją w następujący sposób: jest to uczestnictwo w szczęściu czystych serc, które kochają
Boga w wierze, zanim ujrzą Go w chwale. Paradoksalnie musi być ona praktykowana nie tylko, gdy życie napełnia nas szczęściem, ale w chwilach
trudnych. Jest to również czas uwielbienia. Uwielbiać Boga, to jakby oddychać czystym tlenem. Ono oczyszcza dusze i pozwala patrzeć daleko
papież Franciszek
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RAZEM W PROŚBIE I BŁ AGANIU
"Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to
wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo
gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem
pośród nich"
Mt 18,19-20
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PAN JEST BLISKO
"Pan jest – nie zapominajmy o
tym – Panem współczucia,
bliskości, czułości: nie należy
zapominać o tych trzech słowach
odnoszących się do Pana.
Ponieważ to jest jego styl:
współczucie, bliskość i czułość.“
Franciszek

