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Wróć, Izraelu, do Pa-
na Boga twojego, 
upadłeś bowiem 

przez własną twą 
winę! 

[…] 
Uleczę ich niewier-

ność i umiłuję z serca, 
bo gniew mój odwró-

cił się od nich. 
 

Oz 14, 2. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dziś potrzeba modlitwy o owoce! (cz. 1) 
o. Tom Forrest CssR 

 

Co by było, gdyby istniał supermarket sprzedający nie chleb i mleko, ale wyłącznie dary 
Ducha Świętego? Tyle ile potrzebujesz, bez ograniczeń – pokoju, miłości, cierpliwości, 
radości… Gdybym miał taki supermarket, Bill Gates przychodziłby do mnie po kredyt! 
 
Czuję, że w dzisiejszych czasach powinniśmy bardziej skupiać się na owocach Ducha Świę-
tego niż na Jego darach. Dary są dane po to, aby móc wypełniać konkretne dzieła – ale to 
właśnie owoce są tym dziełem! To one otwierają nam bramy raju i zapewniają nam życie 
w obfitości. Bo czy mógłby nam ktoś dać większy prezent niż miłość, radość, pokój, cier-
pliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie? Przecież to one spra-
wiają, że chce nam się żyć. Co więcej – są istotą chrześcijaństwa. 

Sięgnij po zapomniany owoc! 
A jest nim… wierność, którą można nazwać cnotą lub darem. To ona sprawia, że można 
na nas polegać, że jesteśmy silni. Jeśli jesteś wierny swoim obietnicom – twoje „tak” zna-
czy „tak”, a „nie” znaczy „nie!”. 
W okresie Wielkiego Postu staramy się uprościć nasze życie i podejmujemy postanowie-
nia typu: „żadnych słodyczy i chipsów przez 40 dni!”. O, co za wielkie poświęcenie! A jed-
nak wielu z nas nie jest w stanie nawet w takim postanowieniu wytrwać. 
Jeśli jesteś wierny – cieszysz się zaufaniem innych. Wiedzą, że można na tobie polegać i 
że łatwo się nie poddajesz. Nie pokona cię pierwsza lepsza porażka, więc będziesz przy 
nich na dobre i na złe. Jaki byłby współczesny świat, gdyby wszystkich nas cechowała 
wierność? Już za życia mieszkalibyśmy w rajskich ogrodach! 
We wszystkich zobowiązaniach, jakie podejmujesz, Duch Święty powinien być twoją mo-
cą. Jeśli skupiasz się na byciu wiernym i odpowiedzialnym, wszystkie „ale” i „jeśli” znikają 
z twoich relacji. Można cię trzymać za słowo. Inni mogą ci zaufać. I choć wierność nie jest 
tak ważna jak miłość – niemniej jest bardzo ważna. 

Jak smakuje wierność? 
Choć nie dołoży ani złotówki do twojego konta bankowego – jest za to drogą do wielko-
ści. Nie staniesz się wielkim człowiekiem dzięki tytułom nadanym ci przez innych ani 
dzięki sukcesom sportowym. Ale gdy jesteś odpowiedzialny i godny zaufania – stajesz się 
taki, jakim Bóg pragnie cię mieć. To wierność czyni cię wielkim, ponieważ robisz to, do 
czego jesteś powołany (por. Ga 5). Przejawia się ona na dwa sposoby: 
Nigdy nie tracisz zaufania w Boga – zostałeś napełniony wiarą i nigdy jej nie porzucasz 
(por. Ps 145, 13) 
Nie dajesz nikomu powodu, by stracił zaufanie do ciebie. 
„Jesteś sługą dobrym i wiernym” (por. Mt 25, 21) – Jezus obiecał, że gdy będziesz miał w 
sobie ten owoc Ducha Świętego, On tak właśnie o tobie powie. 
Może więc owoce Ducha są rzeczywiście ważniejsze niż Jego dary? Bóg skupia się praw-
dopodobnie na tym, czego pragnie, abyśmy dokonali – a nie na narzędziach, jakie nam do 
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tego celu daje. A im wierniej zaczynasz przypominać Boga w sposobie, w jaki myślisz lub 
działasz – tym bardziej On napełnia ciebie swoim Duchem. 
Już jako mały chłopiec w kościele dowiedziałem się, że Bóg uczynił nas na swój obraz i 
podobieństwo. Jesteśmy Jego obrazem na ziemi, dzięki temu, że udzielił nam czegoś ze 
swego charakteru i swoich cech. A przyjrzyjmy się, jak On potrafi być wierny – i to wier-
nością doskonałą! 

Słowo Boże do medytacji 
 śr – Mt 5, 17-19 Kto wypełnia przykazania, ten będzie wielki w królestwie niebie-

skim 

 cz – Łk 11, 14-23 Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie 

 pt – Mk 12, 28b-34 Pierwsze ze wszystkich przykazań 

 so – Łk 18, 9-14 Przypowieść o faryzeuszu i celniku 

 n – J 3, 14-21 Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony 

 pn – Mt 1, 16. 18-21. 24a Józef poznaje tajemnicę Wcielenia lub Łk 2, 41-51a Ma-
ryja i Józef znajdują Jezusa w świątyni 

 wt – J 5, 1-3a. 5-16 Uzdrowienie paralityka w sadzawce Betesda 

Intencje do modlitwy 
 W intencji Ojca Świętego Benedykta XVI o światło Ducha Świętego i siły fizyczne 

potrzebne do prowadzenia Kościoła. 
 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, chęć do służby i ochronę przed znie-

chęceniem. 
 O rozbudzenie daru proroctwa i utworzenie diakonii prorockiej. 
 O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowi-

zualne, portal Żywa Wiara i inne.). 
 O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia. 
 W intencji rekolekcji dla mężczyzn (26-28 marca 2012). 
 W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 
 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 

Ogłoszenia 

1. W najbliższą sobotę i niedzielę nasza Wspólnota posługiwać będzie modlitwą 
uwolnienia w Chmielniku k/Tyczyna. Prosimy o modlitwę. 

2. W przyszły wtorek odbędzie się kolejna katecheza audiowizualna. Temat: „Ojco-
stwo czy dziadostwo?”. Godzina 19.10. Gość: Franciszek Kucharczak, redaktor 
„Gościa niedzielnego”, ojciec dwóch synów. Obejmijmy naszą modlitwą wszyst-
kich, którzy wezmą udział w tym spotkaniu. Bardzo prosimy o rozwieszenie plaka-
tów, które zostaną rozdane na spotkaniu Wspólnoty. 

3. W niedzielę 25 marca w naszej Bazylice rozpoczynają się rekolekcje wielkopostne, 
które prowadzić będzie ks. Jacek „Wiosna” Stryczek. W niedzielę – nauki podczas 
każdej Mszy świętej. W poniedziałek, wtorek i środę – o 9.00 i 18.30. 

4. Równolegle do rekolekcji ogólnych prowadzone będą rekolekcje dla mężczyzn. 
Panów zapraszamy w poniedziałek, wtorek i środę (26-28 marca) na godzinę 
20.00. W związku z męskimi rekolekcjami nie będzie spotkania Wspólnoty w dniu 
27 marca. 

5. Pod adresem www.odnowa.bernardyni.rzeszow.pl dostępna jest już nowa odsło-
na naszej strony internetowej. Zapraszamy do odwiedzania.  
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