CZERWIEC 2018.KONFERENCJA: NOWA KULTURA
NOWA KULTURA polega na uwolnieniu człowieka od wszystkiego co poniża jego
godność oraz na rozwijaniu wartości osoby i wspólnoty we wszystkich dziedzinach
życia; jest ona dziś bardzo potrzebną formą świadectwa i ewangelizacji – moim
świadectwem w tej dziedzinie będzie…
Natura, to wszystko co stworzył Bóg, a więc otaczający nas świat: góry, gwiazdy,
drzewa, rzeki, zwierzęta – to wszystko stworzył Bóg dla nas. Natura jest dziełem Boga,
a my powinniśmy podziwiać, dziękować i wielbić Pana. Kultura to dzieło człowieka,
który jest istotą rozumną, inteligentną, wolną – może tworzyć, produkować, wyrażać to
co rodzi się w jego sercu i umyśle. Gdy mówimy o nowej kulturze mamy na myśli
kulturę, która rodzi się w sercu człowieka żyjącego ewangelią. Jest to kultura w Duchu
Świętym ukierunkowana na Królestwo Boże. Co to znaczy? Najpierw to dobre myśli i
pragnienia, które powstają, rodzą się w nas na bazie słowa Bożego – nie ma w nich
przewrotności, podstępu, fałszu, nieczystości, manipulacji, dążeń przyziemnych,
egoistycznych.
Nowa kultura to słowa, to co mówi mój język, sposób wyrażania się, komunikacji.
Język czysty bez kłamstw, wulgarności, przekleństw, krętactw, arogancji i poniżania.
Jezus mówi: niech słowa będą wasze tak tak nie nie, co nadto od złego pochodzi. Język
– mowa jest ważną przestrzenią nowej kultury, kultury chrześcijańskiej. Język naszych
listów, maili, artykułów, książek… Tak mówić, tak pisać, aby nie poniżać, nie ranić, nie
obrażać. Trzeba też mieć odwagę, gdy z kimś rozmawiamy, kto wulgaryzuje swój
przekaz słowny, aby upomnieć go to wyraz troski, miłości i szacunku do tego
człowieka. Kultura komunikacji – słowa mówiącego i piszącego to bardzo ważna
przestrzeń kultury spotkania w pojedynkę i w grupie.
Nowa kultura to gesty, spojrzenia i zachowania, w których wyrażamy szacunek,
poszanowanie, akceptację, miłość. Można bowiem spojrzeniem, czy zachowaniem
ranić, poniżać, uwodzić i to nie jest kultura ewangeliczna. Sposób spędzania wolnego
czasu, rozrywka, spotkania towarzyskie, które organizujemy lub uczestniczymy w nich,
gdy jest alkohol i różne używki, wszystko schodzi na bezdroże kultury. Nieraz trudno
już to nazwać kulturą, jest to raczej jakieś upojenie, rozwiązłość, wyuzdanie. Św. Paweł
nazwał uczynki według ciała – nierząd, nieczystość, wyuzdanie, zawiść, pijaństwo,
hulanki (Ga 5, 19-21). Jest to kultura ciała, zmysłów, hedonizmu. Nowa kultura według
ducha ukazuje się w owocach według ducha, a więc: miłość, radość, pokój, cierpliwość,
uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie (Ga 5, 22). To jest styl bycia,
zachowania, relacji między ludźmi według ducha.
Nowa kultura to przestrzeń relacji między mężczyznami a kobietami – czystość w
relacjach, jednoznaczność, szacunek – jeśli ktoś uwodzi dziewczynę, która jest
narzeczoną albo żoną innego mężczyzny to nie jest to nowa kultura, ale jest to grzech,
jest to zło. Wreszcie przygotowanie do małżeństwa, to czysta miłość, panowanie nad
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swoją seksualnością, szacunek, czyli krucjata czystych serc. To w naszej wspólnocie
proponujemy od początku istnienia naszej wspólnoty.
Nowa kultura to twoja praca, to stosunek do wykonywania zadań, odpowiedzialność i
obowiązkowość, solidarność, to też jest duch nowej kultury. Jeśli ty pracujesz niedbale,
po łepkach wykonując różne zadania i myślisz aby tylko zarobić, to niech jest duch
Ewangelii. To także twój stosunek do pieniędzy, które mogą stać się tak ważną
wartością w twoim życiu, że staną się twoim bogiem. I znów to nie jest duch Ewangelii.
Wreszcie nowa kultura w twórczości artystycznej, to kompozycje muzyczne, filmy,
spektakle teatralne, różne teksty, książki, poezja, wizualizacje, obrazy, rzeźby. To
wszystko rodzi się w naszym sercu. Jest twórczość artystyczna przeniknięta duchem
Ewangelii. Ale widzimy ile jest tak zwanej twórczości, w której jest prowokacja
bluźniercza, profanacja, koncerty satanistyczne, filmy, spektakle teatralne, obrazy,
figury, choćby pornografia. Widzimy jak powstają zespoły muzyczne, które oddają
chwałę Panu, nowe pieśni, które są wyrazem uwielbienia Boga, poezja religijna, filmy
promujące wartości chrześcijańskie. I tak myślę, że w naszej wspólnocie jest duży
potencjał. Są ludzie, którzy mogą pisać książki, tworzyć poezję, spektakle teatralne,
filmy i różne formy wyrazu artystycznego opartego na przesłaniu ewangelicznym. Sami
też korzystajmy z dobrej lektury, dobrego filmu, czy sztuki. Mamy w Polsce i na
świecie wspaniałych muzyków, aktorów, pisarzy, też w naszej wspólnocie. Trzeba
obudzić i uruchomić ducha nowej kultury, aby przestrzeń medialna wypełniała się
twórczością godną, czystą, budującą.
Nowa kultura jest przestrzenią świadectwa i ewangelizacji. Trzeba nie tylko o tym
wiedzieć, ale to stosować. TGD, wiemy co to za zespół, słuchamy jego koncertów, ale
przecież w naszej wspólnocie mamy muzyków, mamy twórców i taki zespól powinien
powstać, a więc do roboty. Trzeba uruchomić potencjał talentów, modlić się do Ducha
Św., aby rodziły się dobre pomysły, dobra twórczość, aby nasze spotkania towarzyskie
przeniknięte były duchem Ewangelii, trzeźwe i godne człowieka żyjącego według
ducha. Zachęcam i zapraszam was, abyście przystąpili do krucjaty wyzwolenia
człowieka, powstała ona w Polsce gdy papieżem został Jan Paweł II. Można
powiedzieć, że powstała z jego inspiracji. Zapoznajcie się co to jest krucjata
wyzwolenia człowieka, ABC krucjaty i proszę was, abyście przystąpili do niej. Krucjata
czystych serc dotyczy naszych relacji i dobrze wiemy, że jest nie tylko dla młodych
ludzi zakochanych, ale również dla małżonków i jubilatów.
Nowa kultura to działanie Ducha Św. w nas i przez nas. Moim świadectwem w tej
dziedzinie będzie… Odpowiedz sobie na to pytanie co będzie, co powinieneś
skorygować, w co powinieneś się zaangażować, jak uruchomić potencjał, który jest w
tobie, aby kultura ewangeliczna mogła rozprzestrzeniać się w twoim środowisku. Niech
Duch Św. przyjdzie i odnowi nasze życie.
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PLAN SPOTKANIA
1.

UWIELBIENIE
 modlitwa do Ducha Świętego – Niechaj zstąpi Duch Twój…
 Pieśń: Dziś jest czas by oddać Bogu chwałę… - języki
 Pieśń: Godzień, o godzień nasz Bóg… - Odczytać Ps 131
 Pieśń: Jezu tyś jest światłością mej duszy…

2.

DZIELENIE
Co Jezus zrobił dla mnie, co ja dla Jezusa? (20 min.)
Pieśń: Szukajcie wpierw królestwa Bożego…

3.

SŁOWO BOŻE i KONFERENCJA:
Słowo: Ps 119, 105-112
Konferencja ks. Romana (wysłuchać nagrania)

4.

POGŁĘBIENIE:
1. Podzielmy się doświadczeniem nowej kultury w naszej wspólnocie, jak
również pomysłami, inspiracjami, które mogą być zaktualizowane wśród
nas.
DZIĘKCZYNIENIE I PROŚBY
Pieśń: Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie…
Modlitwa dziękczynna spontaniczna wokół treści konferencji:
Pieśń: Niech nas ogarnie łaska Panie Twa…
prośby spontanicznie wg rozeznania serca…
modlitwa wstawiennicza za osoby o Ducha Świętego – w kręgu po prawej
Jezu, jedyny pasterzu Twojej owczarni…
OJCZE NASZ i benedykcja…

5.

– OGLOSZENIA:
Przyciągnę wszystkich do siebie – to spotkanie w sobotę 16 czerwca w
Świątyni Opatrzności Bożej – nie możesz nie być, a nawet trzeba, abyś w coś
się zaangażował.
Spotkania wakacyjne we wtorki (lipiec, sierpień, wrzesień) na pewno będą.
Zlot Wody Życia w Tatrach 2-9 września – zapisz się jak najszybciej.
Lektura:
Salvatore Martinez – Żyj w Wolności Ducha. Wyd. Św. Pawła.
Wilfrid Stinissen – Młode wino. Wyd. w drodze.
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CZERWIEC – NAMIOT SPOTKANIA
Kol 3, 1-4
2. Kol 3, 5-10
3. Kol 3, 12-17
4. Kol 3, 18-25
5. Kol 4, 2-6
6. 1 Tes 4, 1-9
7. 1 Tes 4, 11-12
8. 1 Tes 5, 4-11
9. 1 Tes 5, 12-22
10. Flp 3, 17-21
11. Flp 4, 4-9
12. Ef 4, 1-6
13. Ef 4, 17-24
14. Ef 4, 25-32
15. Ef 5, 1-7
16. Ef 5, 8-14
17. Ef 5, 15-20
18. Ef 5, 21-33
19. Ga 5, 1-12
20. Ga 5, 13-15
21. Ga 5, 16-26
22. Ga 6, 1-10
23. 1 Tm 4, 1-11
24. 1 Tm 4, 12-16
25. 2 Tm 3, 1-9
26. 2 Tm 3, 10-17
27. Jk 1, 2-11
28. Jk 1, 12-18
29. Jk 1, 19-27
30. Jk 4, 1-10
1.
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