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„A modlitwa pełna 
wiary będzie dla cho-
rego ratunkiem i Pan 

go podźwignie, a je-
śliby popełnił grze-

chy, będą mu od-
puszczone”.  

 
Jk 5,15 

 
 
 
 
 
 
Spotkania Wspólnoty 
odbywają się we wtorki  

 
17.00 Adoracja  
Najświętszego Sakra-
mentu 
 
17.45 Modlitwy  
wstawiennicze (har-
monogram w kalenda-
rzu na naszej stronie 
internetowej) 
 
18.30 Msza Święta 
 
19.00 spotkanie modli-
tewne w sali Bernar-
dyńskiego Centrum 
Religijno-Kulturowego 

 
 

 
 

Odpowiedzialni za 
Wspólnotę: 

 

o. Wiktor Tokarski OFM 

pasterz  

tel. 537-215-189  

 

Marta Fortuniak  lider  

Wiesława Mac v-ce lider 

Jacek Fura v-ce lider  

 

Uzdrowiona w dniu beatyfikacji Jana Pawła II – 
Floribeth Mora Diaz , autor: Beata Zajączkowska 

 
Medycyna jest bezsilna 
Floribeth Mora Diaz coraz częściej źle się czuła. Nasilające się bóle głowy nie pozwalały jej nor-
malnie funkcjonować. Postanowiła pójść do lekarza. Diagnoza brzmiała jak wyrok: tętniak wrze-
cionowaty prawej półkuli mózgu. – Usłyszałam, że mój stan jest beznadziejny. A ja chciałam żyć, 
doczekać narodzin dwóch kolejnych wnucząt, które wkrótce miały przyjść na świat – opowiada 
wzruszona kobieta. Mieszka w skromnej dzielnicy Dulce Nombre de Tres Ríos, położonej na 
wzgórzach otaczających stolicę Kostaryki San José. Jako prawniczka pracuje w niewielkiej firmie 
rodzinnej. Swego męża poznała 26 lat temu, kiedy zaczęła pracować jako sekretarka w minister-
stwie bezpieczeństwa, a on był tam policjantem. Pierwszy raz do szpitala trafiła 8 kwietnia 2011 
roku. Miała wtedy 50 lat. – Zdiagnozowaliśmy ją 13 kwietnia.Był to jeden z najtrudniejszych tęt-
niaków, powodujący ciężki krwotoczny udar mózgu. Jej przypadek konsultowaliśmy z najlepszy-
mi neurochirurgami na Kostaryce, omawiany był także na specjalistycznym sympozjum 
w Meksyku – mówi neurochirurg Alejandro Vargas Román, który opiekował się kobietą. 
Ze względu na zagrożenie życia i prawdopodobne powikłania wykluczono operację. Floribeth 
Mora Diaz usłyszała, że medycyna w jej przypadku jest bezsilna. – Lekarz powiedział mi, że stan 
żony jest bardzo ciężki. Powtarzałem w duchu: „Kochanie, pomogę ci”. Jednocześnie pytałem 
sam siebie: „Co ja mogę zrobić?” – opowiada mąż cudownie uzdrowionej za wstawiennictwem bł. 
Jana Pawła II kobiety Edwin Arce. Wyszedł ze szpitala i usiadł na ławce. – Spuściłem głowę i roz-
płakałem się z bezsilności. Zacząłem się modlić: „Boże, pomóż mi. Karolu Wojtyło, wspomóż, 
nie zostawiaj mnie samego, dla mnie jesteś świętym” – wspomina dziś swoją modlitwę. – Wtedy 
usłyszałem głos, który mi mówił: „Nie bój się, zabierz ją do domu”. Więc zabrał. Beatyfikację 
Jana Pawła II Floribeth Mora Diaz oglądała w telewizji. Na Kostaryce była wtedy noc. Floribeth 
czuwała przed telewizorem, modląc się razem z rodziną. – Mąż zrobił mi znak krzyża na czole 
i wziął za rękę. Modliliśmy się, nie pierwszy zresztą raz, przyzywając wstawiennictwa Jana Paw-
ła II. Prosiliśmy, by wstawił się za mną u Boga, by wysłuchał naszych modlitw – wspomina 
uzdrowiona kobieta. Kiedy rano się obudziła, jej wzrok padł na leżące przy łóżku czasopismo ze 
zdjęciem Jana Pawła II. – Usłyszałam głos, który mówił do mnie: „Wstań, nie bój się, wstań”. 
Odpowiedziałam: „Tak, Panie!” i… wstałam z łóżka. Mój mąż, widząc to, powiedział: „Kochanie, 
co ty robisz?”. Odpowiedziałam mu tylko, że czuję się dobrze i nic więcej, by nie pomyślał, 
że zwariowałam – opowiada dziś. 
Lekarz tego nie rozumie 
1 maja 2011 roku przyszła do swego lekarza i poprosiła, by ponownie przeprowadzono badania. 
Twierdziła, że czuje się doskonale. – Gdy dostałem wyniki badań i zobaczyłem, że tętniak zniknął 
i mózg nie jest uszkodzony, i że nie ma żadnych powikłań neurologicznych, nie mogłem uwie-
rzyć. To było dziwne, niewytłumaczalne. Nigdy nie widziałem, by takich rozmiarów tętniak tak 
po prostu zniknął – opowiada dr Alejandro Vargas Román. Przeprowadzono kolejne badania. Po-
twierdziły, że kobieta jest zdrowa. Lekarze uznali, że została wyleczona w sposób, którego nauka 
nie jest w stanie wyjaśnić. – To było bardzo jednoznaczne uzdrowienie. Natychmiastowe i całko-
wicie zmieniające życie tej kobiety – podkreśla ks. Sławomir Oder, postulator w procesie kanoni-
zacyjnym Jana Pawła II. Kiedy pytam, dlaczego spośród tysięcy cudów zgłaszanych do biura po-
stulacji wybrano właśnie ten, bez wahania odpowiada, że uzdrowienie Floribeth Mory Diaz bardzo 
mocno uderzyło zarówno jego, jak i współpracowników. – Wiadomo, jak bardzo ciężkim schorze-
niem jest obecność tętniaka w mózgu i jakie są zwykle prognozy. To, co nas najbardziej uderzyło, 
to natychmiastowy skutek i fakt, że uzdrowienie dokonało się praktycznie w dniu beatyfikacji Jana 



Animatorzy Diakonii:  
 

Alicja Smalarz  

diakonia adoracyjna  

 

Marta Fortuniak  

diakonia prorocka  

 

Jacek Fura  

diakonia modlitwy wsta-

wienniczej i uwolnienia  

 

o. Amos Smolarek OFM  

diakonia nauczania  

 

Jolanta Skotnicka  

diakonia uwielbienia  

 

vacat  

diakonia miłosierdzia  

 

vacat 

diakonia wprowadzająca 

dla kobiet  

 

Dariusz Hołysz  

diakonia wprowadzająca 

dla mężczyzn  

 

Wiesława Mac  

diakonia organizacyjna  

 

Daniel Chmiel  

diakonia porządkowa 

 

Paweł Wiśniowski 

diakonia techniczna 

 

Marta Fortuniak 

diakonia medialna 

 

Maria Bassara 

diakonia modlitwy   

osłonowej 

 

Paweł Kobosz 

diakonia modlitwy  

w nagłych potrzebach 

 

Maria Hubert 

diakonia modlitwy  

za kapłanów 

 

Łukasz Hasiec 

diakonia liturgiczna 

 

Dane fundacji: 

Fundacja Charismata  

im. św. Pawła Apostoła 

ul. Sokoła 8 

35-010 Rzeszów 

 

KRS: 0000431262 

NIP: 813-36-74-368 

REGON: 180881469 

Konto bankowe: 

91 9096 0004 2012 0064  

7957 0002 

Pawła II – podkreśla postulator. O uzdrowieniu dowiedzieli się z e-maila, który przyszedł do biura 
postulatora. – Była w tym pewna doza tajemniczości. Kobieta, opisująca swoje uzdrowienie, pod-
pisała się jedynie imieniem, nie podała żadnych szczegółów dotyczących swojego życia. Jednak 
dzięki zastosowaniu niemal detektywistycznych metod udało nam się do niej dotrzeć. Także 
w tym widoczny jest palec Boży – uśmiecha się ks. Oder. 
Pięć miesięcy po wyleczeniu Kostarykanka została poddana kompleksowym badaniom, które 
potwierdziły niewytłumaczalny charakter odzyskania przez nią zdrowia. Wtedy ponownie napisała 
o swym cudownym uleczeniu do postulatora, podając więcej szczegółów. W październiku 2012 
roku Floribeth Mora Diaz została zaproszona do Rzymu na specjalistyczne badania, które po-
twierdziły zniknięcie tętniaka i brak jakichkolwiek powikłań neurologicznych. Wkrótce potem ks. 
Oder pojechał na Kostarykę i poprosił arcybiskupa San José, by poprowadził diecezjalny proces 
w sprawie cudu. W styczniu 2013 roku dokumentacja trafiła do Kongregacji Spraw Kanonizacyj-
nych. Cud został kolejno zatwierdzony przez komisje: lekarską, teologiczną, kardynałów i bisku-
pów, a ostatecznie przez papieża Franciszka. Tym samym zniknęła ostatnia przeszkoda na drodze 
ku kanonizacji Jana Pawła II. 
 

Słowo Boże do medytacji 
− 04.06 –  J 17, 11b-19 Uświęć ich w prawdzie  

− 05.06 –  J 17, 20-26 Aby stanowili jedno 

− 06.06. –  J 21, 15-19 Piotr pasterzem Kościoła 

− 07.06. –  J 21, 20-25 Zakończenie Ewangelii św. Jana 

− 08.06. –  J 20, 19–23 Jezus daje Ducha Świętego  

− 09.06. –  J 2, 1-11 Wesele w Kanie Galilejskiej 

− 10.06. –  Mt 5, 13-16 Wy jesteście światłem świata 

 

Intencje do modlitwy 
� W intencji Ojca Świętego Franciszka o światło Ducha Świętego i siły fizyczne po-

trzebne do prowadzenia Kościoła, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Bene-
dykta XVI i ks. bpa Jana. W intencji wszystkich kapłanów posługujących w Od-
nowie w naszej Diecezji. O moc Ducha Świętego i światłe oczy serca. 

� O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, chęć służby i ochronę przed 
zniechęceniem, o animatora diakonii ewangelizacyjnej i miłosierdzia.  

� O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin                            
i bliskich. W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 

� O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia i dobre owoce ewangelizacji 
prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, cykl 
„Książka warta spotkania”, Fundacja Charismata, Festiwal Wiary, Seminarium 
Odnowy Wiary i inne). 

� We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 

Ogłoszenia 
1. Wszystkich członków naszej Wspólnoty zapraszamy na Msze święte do Bazyliki 

w niedziele i święta o godz. 12.00. Tę Mszę świętą sprawuje najczęściej nasz 
Pasterz - o. Wiktor i zwykle głosi na niej kazania. Wraz z Męską Grupą będziemy 
mogli włączyć się w Liturgię Słowa (czytania i psalm), a z czasem może także 
w śpiew wraz z naszym zespołem. 

2. Dnia 7 czerwca 2014 o godz. 20.00 odbędzie się Wieczór Uwielbienia wraz 
z modlitwami o wylanie darów Ducha Świętego w ramach seminarium Odnowy 
Wiary, który zakończy się Mszą Św. 

3. W dniach 18-21 czerwca 2014 odbędzie się Festiwal Wiary Rzeszów 2014. 
Szczegóły i zapisy na stronie www.festiwalwiary.pl 

4. Dnia 19 czerwca 2014 w godz. 20.00 - 23.00 odbędzie się Koncert Jednego Serca 
Jednego Ducha. Miejsce: Park Sybiraków (os. Baranówka) w Rzeszowie. 
Serdecznie zapraszamy. 

 
 

���� pogotowie wstawiennicze tel. 884-31-51-51���� 
���� e-mail: odnowa.bernardyni@gmail.com ���� www.odnowa.bernardyni.rzeszow.pl ���� 


