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„I wszystko, o cokol-

wiek byście prosili w 

modlitwie z wiarą, 

otrzymacie” 

 

Mt 21, 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spotkania Wspólnoty 
odbywają się we wtorki  

 
17.00 Adoracja  
Najświętszego Sakra-
mentu 
 
18.30 Msza Święta 
 
19.00 spotkanie modli-
tewne w auli bł. Jana 
Pawła II 

Modlitwa  
Na podstawie książki Carlo Carretto Listy z pustyni 

Bogdan B. 

 

              Nasza modlitwa miała kiedyś swój początek, ale nie będzie miała końca                

i towarzyszyć nam będzie w wieczności. Tak jak nie ma dwóch takich samych kwiatów, 

dwóch takich samych gwiazd, tak nie ma dwóch identycznych ludzi. Również modlitwa, 

która jest odniesieniem do Boga i wyrazem powiązania człowieka z nim, w przypadku 

każdego z nas jest inna. Nie istnieją dwie podobne do siebie modlitwy. Modlitwą może 

być jedno słowo, które wyrażane zawsze w różnoraki sposób jest zawsze inne, choćby 

było powtarzane w nieskończoność tymi samymi sylabami i tym samym głosem. Duch 

Święty jest Tym, który nadaje różne formy modlitwie i który ją ożywia, a on nie powtarza 

się nigdy, tchnie zawsze świeżością. 

 

              Modlitwa  mistyka, który potrafił jedynie powtarzać wiele razy słowo Bóg, jest 

bardzo osobista i indywidualna, a to dlatego, że pod osłoną tego jednego słowa wyraża się 

Duch Jezusa, który jest także Duchem Ojca. Aby zrozumieć należycie modlitwę, trzeba 

koniecznie uświadomić sobie, że rozmawiamy z Bogiem. Są tu jakby dwa bieguny. Jeden 

bardzo mały i nędzny, moja dusza, drugi ogromny i potężny, Bóg! I w tym tkwi pierwsza 

niespodzianka, że On taki wielki, zechciał rozmawiać ze mną, tak małym, On Stwórca, ze 

mną stworzeniem. To nie ja pragnąłem modlitwy, to On jej chciał. To  nie ja Go szukałem, 

to On pierwszy mnie szukał. Nadzieja, na której opiera się moja modlitwa, wiąże się           

z faktem, że to właśnie On pragnie mojej modlitwy. A jeżeli idę na spotkanie z Nim, to 

dlatego, że On już mnie oczekuje. 

 

              Mówiąc o modlitwie należy zaznaczyć jeszcze jedno. Nie pochodzi ona z ziemi, 

lecz z nieba. Wołanie, które rozpiera mi pierś i które każe mi krzyczeć Boże kocham 

Ciebie, Panem jest Jezus, płacz Dawida, Miserere, hymn dziękczynny Maryi, Magnificat, 

łza spływająca z oka tego, który się spowiada i woła Jezu, przebacz mi - wszystko to są 

dzieła Ducha Świętego. 

 

              To właśnie Duch Święty napełnia świat i każe nam wołać Abba Ojcze, to właśnie 

On daje nam natchnienie do modlitwy. Naszym zadaniem jest przygotować usta i uczulić 

serce, by zawładnęło nim to boskie natchnienie. Oczywiście, że możemy się Mu oprzeć, 

tak samo jak miłości możemy powiedzieć „nie”, możemy zagubić w czarnej czeluści 

naszej duszy to boskie natchnienie, możemy zamknąć usta i milczeć. I tak właśnie często 

czynimy. 

 

              W rzeczywistości jednak wszystko to jest proste, niezwykle proste. Wystarczy 

słuchać tego, co nam powiedział Jezus, wystarczy wziąć Ewangelię i wcielać ją w życie. 

A zatem chodzi o nastawienie woli, a nie słowa. Boskie natchnienie szuka w nas dobrej 

woli. Duch Jezusa zamieszkuje tam, gdzie się go pragnie, ponieważ On jest Miłością,                

a prawdziwa miłość może istnieć tylko między dwoma osobami. Kiedy ja pragnę Jego 

Miłości On nie zwleka z przyjściem, On już jest, ponieważ kocha mnie o wiele bardziej 

niż ja, nędzne  stworzenie mógłbym Jego kochać. 



 
Odpowiedzialni za 

Wspólnotę  
o. Wiktor Tokarski OFM  

pasterz  
tel. 17.853.34.95 w. 125  

 
Barbara K.  

lider  
Wiesława M.  

v-ce lider 
Jacek F.  

v-ce lider  

 
Animatorzy Diakonii  

 
Barbara K.  

diakonia adoracyjna  
 

Marta F.  
diakonia prorocka  

 
Jacek F.  

diakonia modlitwy wsta-
wienniczej i uwolnienia  

 
Agnieszka R.  

diakonia nauczania  
 

Jolanta S.  
diakonia uwielbienia  

 
Barbara S.  

diakonia miłosierdzia  
 

Anna O.  
diakonia wprowadzająca 

dla kobiet  
 

Paweł K.  
diakonia wprowadzająca 

dla mężczyzn  
 

Wiesława M.  
diakonia organizacyjna  

 
Daniel Ch.  

diakonia porządkowa 
 

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 

Słowo Boże do medytacji 

 śr – Łk 11, 42-46 Jezus piętnuje obłudę faryzeuszów 

 cz – Łk 10, 1-9 Żniwo jest wielkie, ale robotników mało 

 pt – Łk 12, 1-7 Głosić słowo Boże bez obawy 

 so – Łk 12, 8-12 Duch Święty czuwa nad uczniami Jezusa 

 n – Mk 10, 35-45 Przełożeństwo jest służbą 

 pn – Łk 12, 13-21 Gromadzić skarby przed Bogiem 

 wt – Łk 12, 35-38 Oczekiwać powrotu Pana 

Intencje do modlitwy 

 W intencji Ojca Świętego Benedykta XVI o światło Ducha Świętego i siły fizycz-

ne potrzebne do prowadzenia Kościoła. 

 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, o chęć służby i ochronę 

przed zniechęceniem.  

 O umocnienie diakonii prorockiej, o rozbudzenie daru proroctw, tłumaczenia języ-

ków, rozeznawania proroctw. 

 O umocnienie diakonii uwielbienia poprzez nowych członków grających na róż-

nych instrumentach muzycznych. 

 O umocnienie diakonii nauczania, o dar słowa  i dar głoszenia Słowa Bożego          

z mocą. 

 O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin     

i bliskich. 

 O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia. 

 O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowi-

zualne, portal Żywa Wiara, Fundacja Charismata i inne).  

 W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 

Ogłoszenia 

1. Nasza Msza Święta Wspólnotowa, 23 października, godz. 18:30 przygotowanie 

pieśni i czytań w auli Jana Pawła II, godz. 19:15 Bazylika. 

2. Promocja płyty „Jednego serca jednego ducha”, 28 października, godz. 12:00.   

Bazylika. 

3. Kurs Filip, 26-28 października, Kościół Matki Bożej Saletyńskiej. Szczegóły na 

zywawiara.pl. 

4. Msza Święta dla wszystkich Wspólnot Odnowy Diecezji Rzeszowskiej, 31 paź-

dziernika, godz. 19:00, Kościół Matki Bożej Saletyńskiej. 

5. Wyjazd na II Forum Charyzmatyczne do Krosna, 3 listopada, godz. 7:30, parking 

ROSIRu, ulica Pułaskiego. 

6. Katechezy audiowizualne: 13 listopada – gość – Sławomir Zatwardnicki            

„W szranki z ateistami”; 11 grudnia – gość – Anna Golędzinowska „Ocalona z 

piekła”.  

  

 
 

 pogotowie wstawiennicze tel. 884.170.280 

 e-mail: odnowa.bernardyni@gmail.com  www.odnowa.bernardyni.rzeszow.pl  


