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I nie chodzi tu tylko o post cielesny, ale także
o duchowy. Post nas oczyszcza. W pewnym
sensie „dezynfekuje” naszą grzeszną, poranioną
ludzką naturę – działa jak woda utleniona. Rany
nieoczyszczone nie tylko bolą, ale także mogą
być przyczyną zakażenia, a w jego następstwie
innych przykrych konsekwencji. Podobnie
człowiek, który nie pości, nie umartwia się, jest
zagrożony zakażeniem, tyle że duchowym. Warto
mieć to na uwadze szczególnie ze względu
na to, że zbliża się kolejny w naszym życiu Wielki
Post. Czy będzie to czas pokuty i nawrócenia,
zależy tylko i wyłącznie od Ciebie.
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Czy w XXI wieku post
jeszcze istnieje?
A może we współczesnym
świecie rzeczą niemodną
jest pościć?

Droga Krzyżowa
podczas czuwania

Kongregacja
Odpowiedzialnych
Oaza to nie tylko wyjazdy wakacyjne. To cały rok
pracy nad sobą i współpracy z Panem Bogiem.
Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu
Światło-Życie polega właśnie na odpowiednim
przygotowaniu rozumu i serca, żeby Bóg mógł
w nich działać. Jest to weekendowe spotkanie,
najczęściej organizowane na Jasnej Górze.
W tym czasie modlimy się, debatujemy
i słuchamy ekspertów, którzy wprowadzają nas
w plan oazowej formacji przewidziany
na kolejny rok.
Czy nazwa Kongregacja Odpowiedzialnych
oznacza, że mogą wziąć w niej udział jedynie
zaawansowani i doświadczeni oazowicze?
Na pewno byłoby bardzo źle, gdyby tam takich
ludzi zabrakło, dlatego w pierwszej kolejności

Szczególnie ważną rzeczą jest dzisiaj
zachowanie swojej chrześcijańskiej tożsamości
religijnej i podjęcie konkretnych postanowień
i wyrzeczeń tym bardziej, że na każdym kroku
będą na nas czyhać różnorakie pokusy.
Pamiętajmy także, że ten szczególny w roku czas
przygotowuje nas do przeżycia pamiątki Męki,
śmierci i zmartwychwstania Jezusa.
Podczas modlitwy w Ogrodzie Oliwnym Jezus
mówił do uczniów: „Czuwajcie i módlcie się,
abyście nie ulegli pokusie”. Podobnie Ruch
Światło-Życie chce realizować «nakaz» naszego
Pana i Zbawiciela i wzorem uczniów modlić się
razem 1 6 marca tego roku w kościele
pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie podczas
czuwania wielkopostnego. Zachęcamy
do wzięcia w nim udziału, bo przecież Jezus nie
kazał uczniom czuwać indywidualnie, lecz
we wspólnocie.
TG

Kongregacja
Odpowiedzialnych na Jasnej
Górze w 2011 roku

w Kongregacji powinni uczestniczyć
moderatorzy i animatorzy. Nic jednak nie stoi na
przeszkodzie, żeby pojawił się tam każdy, kto tylko
ma dobre chęci.
W tym roku w dniach 1 7-1 9 lutego spotkaliśmy się
już na XXXVII Kongregacji Odpowiedzialnych.
Jej gościem był Chińczyk Geokseng Lim, który
od 1 976 r. ewangelizuje m. in. w Chinach,
Singapurze i Malezji. Pokazywał, w jaki sposób
możemy „pomnażać uczniów”, czyli pracować
nad tym, żeby nasze wspólnoty oazowe stawały
się żywe, dynamiczne i piękne, a przez to coraz
liczniejsze.
Często tęsknimy za przeżyciami z rekolekcji
wakacyjnych albo dni wspólnoty. Kongregacja
Odpowiedzialnych to niesamowita okazja
doświadczenia oazowego ciepła w środku zimy.
ks. Jan

więcej szczegółów z życia Ruchu na:
www.rzeszow.oaza.pl oraz www.dk.rzeszow.pl

