Unofficial Polish translation

List informacyjn y Europejskiej Katolickiej Odnowy
Charyzmatycznej (EUCCRIL) 307pl Wydanie 307, 19 kwietnia 2018
------------------------------------------------------------------------------W tym wydaniu: Relacja z Konsultacji Prorockiej, Asyż, marzec
2018 – Christof Hemberger
W dniach 22-25 marca 2018 roku ponad 130 liderów reprezentujących Europejskie Katolickie
Odnowy Charyzmatyczne (narody/regiony, główne wspólnoty i sieci) zebrało się w Asyżu na
specjalnym i wyjątkowym spotkaniu: Europejska Konsultacja Prorocka CCR.
Sakramentem, czasy słuchania jako jedno
ciało, a także momenty słuchania głosu
Pana w małych grupach i indywidualnie.
Po tym wszystkim zawsze była możliwość
dzielenia się wrażeniami, obrazami i
słowami poznania oraz proroctwem.
Usłyszeliśmy kilka małych wprowadzeń
tematycznych, zaprezentowanych przez
Charlesa Whiteheada (Proroctwo jako
natchnienie), przewodniczącego ICCRS
Jima Murphy’ego (Charakterystyczne
owoce Chrztu w Duchu Świętym – czy
widzimy je dzisiaj w CCR, czy byliśmy
wierni naszemu powołaniu?) oraz Michelle
Moran (Co Pan mówił w ostatnich latach?).

Christof Hemberger, Asyż 2018
Zostali oni zaproszeni przez Podkomisję
Europejską ICCRS (ESCI), której
przewodniczący Christof Hemberger
powiedział pierwszego wieczoru:
„Zebraliśmy się, aby poprosić Pana o Jego
prowadzenie dla nas, dla CCR w Europie.
W ubiegłym roku obchodziliśmy 50.
rocznicę odnowy charyzmatycznej w
Kościele katolickim i realizowaliśmy
programy, które prowadziły nas do
jubileuszu. Pytanie jednak: co dalej? Co
czeka nas teraz, po jubileuszu?
Zaprosiliśmy wszystkich do Asyżu, aby być
razem jako jedno ciało i prosić Pana:
„Prowadź nas! Pokaż nam! Pomóż nam
zrozumieć Twoją wolę na czas, który nas
czeka...”.

Większość słów, które otrzymaliśmy w tym
czasie słuchania, była prosta, ale
wymowna:

Program konsultacji proroczych
obejmował zarówno momenty
prowadzonej modlitwy, czas cichej
modlitwy przed Najświętszym
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Nie blokować Ducha Świętego
przez ludzkie decyzje.



Nie przeszkadzać Duchowi
Świętemu płynąć tam, gdzie chce
płynąć.



Poddać się pod panowanie Boga nie udawać, że to my jesteśmy
panami.



Odłóżcie korony, waszą dumę!



Zmartwychwstanie nastąpi przez
ofiarę.



Oddajcie to, co jest dla Was ważne.

Unofficial Polish translation



Żyjcie jednością!



Buduj mosty, nawet jeśli jest to
trudne.



Jeśli nie umrzesz dla siebie, nie
doświadczysz zmartwychwstania!

Katolicka Odnowa
Charyzmatyczna (CCR)
otrzyma nowe statuty
Michelle Moran, powołana przez papieża
Franciszka, aby przygotować CCR do
stworzenia „jednej służby” na poziomie
międzynarodowym, skorzystała z okazji,
aby poinformować wszystkich obecnych
liderów o zmianach, które nastąpią w
ciągu najbliższych kilku miesięcy
(poinformujemy o tym wkrótce w
kolejnym raporcie EUCCRIL, który zostanie
rozesłany). Oczywiście oznacza to, że
wszyscy będziemy musieli dokonać zmian.
CCR otrzyma nowy statut, co będzie miało
wpływ na nasze życie i pracę w regionach,
krajach i na kontynentach.

Ku Krzyżowi

Słowami tymi nie tylko dzieliliśmy się, po
ich otrzymaniu, ale pojawiła się zachęta,
aby uczestniczący od razu zrobili to, co
powiedział Pan: Podeszli na krzyż, odłożyli
swoje „korony”, modlili się za siebie w
małych grupach i tam, gdzie było to
potrzebne, mogli prosić o przebaczenie itd.
W sumie był to czas bardzo głęboki,
potężny i wytyczający kierunek!

Christof Hemberger podsumował wyniki
konsultacji proroczych podczas ostatniego
przemówienia w niedzielę rano,
zachęcając obecnych przywódców do
dalszego życia tym, czego doświadczyli w
tym czasie w Asyżu: „Odnowimy Kościół
tylko wtedy, gdy będziemy posłuszni Panu.
Nieustannie odkładajmy korony. Szukajmy
i żyjmy jednością - i w ten sposób bądźmy
proroctwem dla CCR, Kościoła i świata!

Asyż został wybrany jako miejsce prorocze
w sercu Kościoła: Święty Franciszek żył tu
swoją wizją budowania i odnowy Kościoła.
Przywódcy CCR spotkali się również w tej
samej intencji: Panie, pomóż nam
zrozumieć Twoją wolę - i odnowić CCR i
Kościół! W ten sposób wszyscy czuli się tak,
jakby szli śladami świętego Franciszka szukając woli Bożej.

Końcowe słowo Christofa
Hembergera, Asyż, 25 marca
2018
Słowa, które pragnę przypomnieć z
ostatnich dni (to moje podsumowanie):

Jednym z najważniejszych wydarzeń
konferencji była pielgrzymka do serca
Asyżu: Bazyliki św. Franciszka. Mieliśmy
tam czas na odwiedzenie tego miejsca jako
pielgrzymi, na celebrację Eucharystii i oraz
na słuchanie natchnień Bożych w czasie
osobistej modlitwy i refleksji.
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Poddanie się pod panowanie Boga!
(czwartek)



Obraz rzeki powalającej mur"
(czwartek).



Odłóżcie korony! (czwartek)



Obraz muru w środku rzeki. Bóg
mówi: mój Duch płynie – ten mur
musi runąć. Proszę, podejmijcie
właściwe decyzje, aby zburzyć
cegły, które tworzą ten mur!
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Jeśli tego nie zrobicie, moje rzeka
sama znajdzie sobie drogę.
(czwartek)

Nie zapominajcie: kiedy Pan mówi, kiedy
Pan się angażuje - to jest gwarancją
sukcesu!



3 gigantów (duma, niezależność,
przywłaszczanie sobie tego, co
nienależne), z których należy
zrezygnować. (piątek)

Bóg nie jest zainteresowany dobrze
funkcjonującym i dobrze wyglądającym
CCR!



Ezechiel 34: suche kości które
ożywają ponownie. (piątek i sobota)



Obraz połamanego ciała Chrystusa.
(piątek)



Zmartwychwstanie przychodzi
przez wyrzeczenia! (piątek)



Nie ten, kto mówi 'Jezus jest
Panem', ale ci, którzy czynią moją
wolę! (piątek)



Wezwanie Papieża Franciszka do
CCR, aby się zjednoczyć. (sobota)



Wezwanie do jedności. (piątek)



Ofiara jest potrzebna, aby
„zapracować” na jedność. (piątek)



„Jeśli nie umrzemy, jeśli nie
doświadczymy śmierci, jeśli nie
doświadczymy ofiary, nie będzie
zmartwychwstania!”

Jego pragnieniem jest uzdrowienie i
zjednoczenie jego podzielonego ciała!

(patrz obraz krzyża jako podzielonego ciała
wiszący na ścianie w tej sali / takie słowa
padły w czasie modlitwy w sobotni
wieczór)
To, do czego Bóg nas wzywa, jest i będzie
prorockim znakiem dla Kościoła i całego
świata!

Ku życiu jednością
Wczoraj mówiłem o Asyżu jako o
właściwym miejscu na tę prorocką
konsultację. Kościół potrzebuje odnowy.
Kościół potrzebuje Odnowy!

Jakie jest przesłanie tego wydarzenia?
Jaki jest proroczy znak tego wydarzenia?
Gdzie Pan prowadzi nas teraz?!
W sobotę dowiedzieliśmy się o zmianach
w CCR. Jesteśmy w samym środku wielkich
zmian! Rzeczy nie pozostaną takie, jak
wcześniej. Oznacza to strach, niepewność i
niepokój. To normalne! Zmiana zwykle nie
jest przyjemna, ponieważ lubimy rzeczy,
do których się przyzwyczailiśmy.

Ale będziemy mogli być prorockim
znakiem w Kościele i dla Kościoła tylko
wtedy, gdy będziemy żyli w jedności.
Będziemy w jedności tylko wtedy, gdy
będziemy posłuszni i będziemy
postępować według Bożych poleceń które były całkiem jasne w ostatnim czasie
modlitwy: mamy poddać się pod Jego
panowanie, być posłuszni i czynić Jego
wolę, być otwarci na ofiary i budować
jedność!

Ale oprócz wyzwań jest też
błogosławieństwo! Pan działa w nas!
Zadanie zostało nam wprawdzie
powierzone przez papieża Franciszka, ale
wizja, która stoi u jego podstaw, pochodzi
od Pana!

Łatwo powiedzieć: „Jedność jest ważna!”
ale znacznie trudniej jest tym żyć!
3

Unofficial Polish translation

Myślę, że to, co wydarzyło się w ciągu
ostatnich kilku dni, było bardzo potrzebne,
aby Bóg mógł przygotować swoje CCR,
abyśmy mogli się zjednoczyć i doznać
uzdrowienia. I potrzebuje, abyśmy się
zjednoczyli i zostali uzdrowieni jako CCR
we wszystkich jego wymiarach - aby jego
Ciało było zjednoczone i uzdrowione!

To musimy zrobić:
Poddać się (odłożenie swych koron)
Być posłuszni (= wola prawdziwych zmian)
Te dwa punkty to klucze!!!
Jeśli nie jesteśmy w stanie żyć w ten
sposób - w naszym życiu i wśród nas - jak
mają to czynić inni?
Jedność zaczyna się w sercu. To kwestia
serca. Rodzi się z postawy serca.

Asyż, miejsce prorockie

Jeśli odrobimy naszą pracę domową i jeśli
będziemy żyć tak, jak Pan nam powiedział
w ciągu ostatnich kilku dni (i powiedział
nam to dość wyraźnie, jak myślę!)
zobaczymy owoce tego wszystkiego!

Myślę, że miejsce (Asyż) było bardzo
prorocze dla naszego spotkania!
Tak jak Bóg posłużył się św. Franciszkiem z
Asyżu, aby odnowić swój Kościół dawno
temu, dzisiaj posługuje się CCR, aby teraz
odnowić swój Kościół!

Co teraz?

Nie chodzi o to, aby zapełnić ludźmi puste
kościoły i kaplice. Nie chodzi o to, aby
więcej osób uczestniczyło w seminariach i
grupach modlitewnych, które prowadzimy.
Chodzi o coś znacznie większego!

Nie wracajmy do domu i nie mówmy:
„Konferencja w Asyżu była wspaniała!”,
odkładając następnie wszystkie
dokumenty do archiwum!
Podzielmy się z innymi tym, co się tu
wydarzyło!

Pan potrzebuje nas, byśmy byli
przykładem dla Jego Kościoła! Żywym
przykładem. Proroczym znakiem! Musimy
stać się ludźmi, którzy doświadczyli
jedności i żyją w jedności! Musimy być
posłuszni temu, co nam powiedział w tych
dniach (zob. powyżej!), aby być prorokami
dzisiejszego Kościoła!

Podzielmy się wizją jedności! Żyjmy nadal
w domu, tym, co się tu zaczęło!
Wtedy będziemy w stanie dokonać
przemiany – i sami być przemianą. Wtedy
będziemy w stanie przemienić:


CCR

To są klucze



Kościół

Wracam do podróży, którą odbyliśmy w
ciągu ostatnich kilku dni:



Świat!

Nie czekajmy na jakieś jedno, jedyne
proroctwo – bądźmy proroctwem!

Wszystko to nie stanie się bez poświęcenia!
Tłumaczenie: Maciej Górnicki

The original English text: http://www.isidor.se/Portals/10/documents/eccrnews/EUCCRIL307-Report-Prophetic-Consulation-Assisi-March2018.pdf?ver=2018-04-23-185419-943
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