OJCOWIE PUSTYNI
ÅšwiÄ™ty PaweÅ‚ z TEB - Pierwszy Pustelnik - DUCH BEZWZGLÄ˜DNEGO szukania Boga

Potrzeba Realizacji charyzmatu w eremickiego wspÃłÅ‚czesnych czasach.

wiÄ™cej

wiÄ™cej

Po kilku wiekach wyznawcÃłw Chrystusa przeÅ›ladowaÅ„ ze strony imperium rzymskiego, w Pierwszej
poÅ‚owie IV wieku nast Ä™puje oficjalne uznanie chrzeÅ›cijaÅ„stwa przez cesarza Konstantyna
Wielkiego. DochodzÄ… wtedy do GÅ‚osu Wielkie ChrzeÅ›cijan postacie, KTÃ“RYCH Nauka i
Å›wiÄ™toÅ›Ä‡ Åźycia otrzymaÅ‚y potwierdzenie SzczegÃłlne ze strony KoÅ›cioÅ‚a i tradycji.
Postacie te okreÅ›la siÄ™ mianem "OjcÃłw KoÅ›cioÅ‚a". Jedni z nich, zwani Zachodnimi Ojcami
KoÅ›cioÅ‚a, dziaÅ‚ali w EUROPEJSKIEJ CzÄ™Å›ci Imperium i pisali swoje dzieÅ‚a GÅ‚ownie W
JÄ˜ZYKU Å‚aciÅ„skim. Inni, zwani Wschodnimi Ojcami KoÅ›cioÅ‚a, dziaÅ‚ali na terenie AZJI
Mniejszej i Grecji, piszÄ…c PrzewaÅźnie w greckim in english.

czytaj
Klasztor Å›w. Antoniego Pustelnika, Egipt, Pustynia Wschodnia

OJCZYZNA OJCÃ“W PUSTYNI

Wschodni Ojcowie KoÅ›cioÅ‚a opracowali jedna z najsubtelniejszych wizji Boga i Stworzenia, jakie
Å›wiat ujrzaÅ‚.
Na tym jednak nie koniec. "Teologia" Nie jest Ä‡wiczeniem intelektualnym o dociekania filozoficzne i czy
teÅź opartym zajÄ™ciem historyczne. Teologia na doswiadczenie realizowane w modlitwie. Staje sie ono
naszym udzialem Poprzez odpowiedÅº na miÅ‚oÅ›Ä‡ BoÅźa, objawiajÄ…cÄ… siÄ™ najpeÅ‚niej nas
Wcieleniu. Å¹rÃłdÅ‚o Åźycia poczyna siÄ™ w Lonie Maryi, Nastepnie Å»ycie poddaje siÄ™ Smierci na
krzyÅźu, aby okazaÄ‡ siÄ™ triumfujÄ…cym Å»yciem nad Å›mierciÄ… w zmartwychwstaniu.
Wymaga to od nas podejmowania ascetycznej walki miÅ‚owania i - CzÄ™sto wbrew sobie. To
doswiadczenie nas przemienia, Jego owocami SÄ… wiara, pokora i pokÃłj. W dziesiÄ™Ä‡ SposÃłb
zostajemy stopniowo przeksztalceni niejako w samego Boga (osoba ludzka w oraz art przeksztalcona
przez Boga). I wszystko to jest celebrowane w nabozeÅ„stwach KoÅ›cioÅ‚a Wschodniego, szczegolnie
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w Eucharystii, w ktorej caÅ‚y Å›wiat - chleb, wino, zapachy i kolory, muzyka i ksztaÅ‚ty, piÄ™kno
Stworzenia i ludzka twÃłrczoÅ›Ä‡ - zostaje wciagniÄ™ty w Å›wiÄ™towanie BoÅźej, przeksztaltajÄ…cej
miÅ‚oÅ›ci, obdarza KtÃłra Na wszystkie Byty powolane przez siebie do istnienia.
WÅ‚adza MiÅ‚ujÄ…ca Pantokratora (Jedynego Wszechwladnego) byÅ‚a nieskoÅ„czona i ogarniaÅ‚a
caÅ‚y Kosmos stworzony.

Pantokrator - WszechwÅ‚adny, istnieniu w PodtrzymujÄ…cy -fragm. kopuÅ‚y koÅ›cioÅ‚a

Przez stulecia pustynia ze swa surowoÅ›ciÄ… i nieogarnionÄ… tajemnicÄ… wdziera siÄ™ do serc
ludzkich, ktore zachwyca i porywa. Eremici porzucajÄ… wszystko, aby w samotnoÅ›ci doÅ›wiadczaÄ‡
Tego, KtÃłry jest Panem pustyni - prawdziwego Boga.
Zakon PaulinÃłw stanowi Wierna ilustracje nigdy nie gasnÄ…cego pustyni w ludzkim Sercu woÅ‚ania.
Owo woÅ‚anie sÅ‚ychaÄ‡ TakÅźe i dzisiaj, w czasach gÅ‚oÅ›nej cywilizacji komputerÃłw i promÃłw
kosmicznych. Co takiego ma w sobie Ãłw monotonny krajobraz, bez drzew, zwierzÄ…t i ludzi? Jakie
Znaczenie MoÅźe mieÄ‡ dla czÅ‚owieka pustkowie, w ktÃłre dzieÅ„ skwarem grozi, nocÄ… chÅ‚odem
przejmujÄ…cym? OtÃłÅź pustynia to miejsce spotkania z Bogiem, samotnoÅ›Ä‡ jest najkrÃłtszÄ…
drogÄ… do Niego. Tak pojmowanÄ… pustynie MOÅ»NA spotkaÄ‡ wszÄ™dzie. Nie trzeba pokonywaÄ‡
tysiÄ™cy kilometrÃłw, aby doÅ›wiadczyÄ‡ jej ciszy i pokoju. Å•aska jest Pustynia, KtÃłrÄ… daje BÃłg.
To rodzaj WewnÄ™trznego Å›wiata, gdzie czÅ‚owiek przebywa sam na sam z Bogiem. Liczy siÄ™ serce,
ktore szuka Boga, gdyÅź wtedy pustynna samotnoÅ›Ä‡ otwiera bramy mu na drodze do tronu BoÅźego.
(pauliÅ„skie echo pustyni - brat RafaÅ‚ Zawada, diakon)
Przybyli OO.Paulini w 1382 r. do CzÄ™stochowy, otrzymujÄ…c JasnogÃłrskie wzgÃłrze wraz z niewielkim
koÅ›cioÅ‚em pod wezwaniem Matki BoÅźej. W nim wkrÃłtce umieÅ›cili, od wiekÃłw otaczany wielkÄ…
czciÄ…, Cudowny wizerunek Matki NajÅ›wiÄ™tszej, przywieziony przez fundatora z BeÅ‚za. W toku
historii Jasna GÃłra staÅ‚a siÄ™ duchowa stolica PolakÃłw, symbolem wiernoÅ›ci i religijnoÅ›ci narodu,
a takze, jako pierwszy klasztor PAULIÅƒSKI w Polsce, matka Innych domÃłw zakonnych
PeÅ‚na nazwa Zakonu PaulinÃłw brzmi: Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae - Zakon ÅšwiÄ™tego PawÅ‚a
Pierwszego Pustelnika (OSPPE).

czytaj

Åšw. PawÅ‚a pustelnika z Teb, KtÃłry ÅźyÅ‚ w poÅ‚udniowym Egipcie w latach 228-341, KoÅ›ciÃłÅ‚
uroczyÅ›cie uznaÅ‚ za pierwszego pustelnika podczas kanonizacji, majÄ…cej miejsce w 491 r. w
Rzymie, za PONTYFIKATU PapieÅźa Gelazego I.

czytaj

Klasztor Å›w. PawÅ‚a Pierwszego Pustelnika, Egipt, Pustynia Wschodnia
Pustynia rozkwita na nowo
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Mnisi Koptyjscy z Egiptu ÅźyjÄ… dziÅ› duchowoÅ›ciÄ… staroÅźytnych OjcÃłw Pustyni, uczestniczÄ…c
Tym samym niezwykÅ‚ym w odradzaniu siÄ™ tego ortodoksyjnego KoÅ›cioÅ‚a na ziemi islamskiej.
Lud koptyjski Åźyje Tym, co nadprzyrodzone, na co dzieÅ„. CzÄ™sto mÃłwi siÄ™ tutaj z uÅ›miechem:
"Nasz KoÅ›ciÃłÅ‚ jest peÅ‚en mistycyzmu". Swoje odrodzenie zawdziÄ™cza dwÃłm czÄ™Å›ciowo
patriarchom ostatnim: Cyrylowi VI (1959-1971), wielkiemu Å›wiÄ™temu, KtÃłry dla KoptÃłw jest Tym,
kim dla nas Jan PaweÅ‚ II, oraz art Szenudzie III, bohaterowi oporu til islamskich przeÅ›ladowaÅ„.
Sukces tej Wiosny KoÅ›cioÅ‚a tkwi w dobrym POZIOMIE formacji ChrzeÅ›cijan, Silnej wiÄ™zi wiernych
z kapÅ‚anami, a przede wszystkim w intensywnym Åźyciu liturgicznym, duchowym i sakramentalnym,
bÄ™dÄ…cym zaangaÅźowania ÅºrÃłdÅ‚em SpoÅ‚ecznego i charytatywnego.czytaj dalej

czytaj
Åšw. PaweÅ‚ Pustelnik - Bohater ostatecznych decyzji czÅ‚owieka (Ks. Karol KardynaÅ‚ WojtyÅ‚a
1975)

Pustelnik Å›w. PaweÅ‚ to jest taki Bohater ostatecznych decyzji czÅ‚owieka, KtÃłry dla ich
wypowiedzenia, aÅźeby daÄ‡ im Å›wiadectwo, odchodzi od Å›wiata i Åźyje dla samego Boga w
maksymalnym siebie wyrzeczeniu. To historyczne WyjaÅ›nienie jest, ale jest rÃłwnoczeÅ›nie do
WyjaÅ›nienie istotowe. Taki jest sens PowoÅ‚ania Å›w. PawÅ‚a I Pustelnika, ale TakÅźe i Wielu Innych
powoÅ‚aÅ„, przez analogiÄ™ chrzeÅ›cijaÅ„skiego PowoÅ‚ania w ogÃłle (...)-Ks. KardynaÅ‚ Karol
WojtyÅ‚a 1975 - czytaj caÅ‚oÅ›Ä‡

Eremita (Pustelnik) - staloryt rytowany przez A. Payne (XIX w.) - czytaj

HISTORIA MNICHÃ“W w Egipcie
OJCOWIE PUSTYNI DZIÅš
Mniszki KAMEDUÅ•KI ZE ZÅ•OCZEWA
Zakon
KWIATY NA PUSTYNI
WoÅ‚anie pustyni sÅ‚ychaÄ‡ w kazdym miejscu iw kazdym Czasie
Potrzeba Realizacji charyzmatu w eremickiego wspÃłÅ‚czesnych czasach
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ZIEMIA ÅšWIÄ˜TA - OJCZYZNA Jezusa

Panie, do kogÃłÅź pÃłjdziemy? Ty masz sÅ‚owa Åźycia wiecznego, J 6, 68.

Jak tylko apostoÅ‚owie zostali napeÅ‚nieni Duchem ÅšwiÄ™tym, zaczÄ™li nauczaÄ‡, Zgodnie z
rozkazem Chrystusa: "IdÅºcie WiÄ™c i nauczajcie wszystkie narody, udzielajÄ…c im chrztu w imiÄ™ Ojca
i syna, i Ducha ÅšwiÄ™tego. Uczcie je zachowywaÄ‡ wszystko, co wam przykazaÅ‚em "(Mt 28, 19-20).
TakÅźe i my, SzczegÃłlnie w to Å›wiÄ™to ZesÅ‚ania Ducha ÅšwiÄ™tego, Pragniemy wypeÅ‚niaÄ‡
tÄ™ proÅ›bÄ™ ewangelizacji. Jak Przypomina PapieÅź Benedykt XVI, "gÅ‚oszenie Ewangelii i
Åšwiadczenie o niej posÅ‚ugÄ… jest pierwsza, jakÅĄ ChrzeÅ›cijanie mogÄ™ speÅ‚niÄ‡ til kaÅźdej
osoby i calego Rodzaju ludzkiego, sa oni powoÅ‚ani bowiem nie o wszystkim mÃłwienia miÅ‚oÅ›ci
BoÅźej, objawionej w PeÅ‚ni w Jedynym Odkupicielu Å›wiata, Jezusie Chrystusie "(Benedykt XVI)

Panie, do kogÃłÅź pÃłjdziemy? Ty masz sÅ‚owa Åźycia wiecznego, J 6, 68.

PrzyjdÅº, aby z nami siÄ™ modliÄ‡,
szukaÄ‡ Pana w Jego SÅ‚owie,
w Å›wiÄ™tej liturgii Jego KoÅ›cioÅ‚a
i uwielbiaÄ‡ Go,
Å›piewajÄ…c na Jego chwaÅ‚Ä™!
Tebajda
gr. Î˜Î·Î²ÎąŻÏ‚ - Thebais
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