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„I przyszły do Niego 

wielkie tłumy” 

 

Mt 15,29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 o uzdrowienie wewnętrzne 

 

Panie Jezu, Ty przyszedłeś po to, 

aby uzdrowić serca zranione i udręczone, 

proszę Cię, abyś uzdrowił 

urazy powodujące niepokoje w moim sercu. 

Proszę Cię w szczególny sposób, 

abyś uzdrowił tych, którzy są przyczyną grzechu. 

Proszę Cię, abyś wszedł w moje życie i uzdrowił mnie od urazów psychicznych, 

które mnie dotknęły w dzieciństwie 

i od tych ran, które mi zadano w ciągu całego życia. 

Panie Jezu, Ty znasz moje trudne sprawy, 

składam je wszystkie w Twoim Sercu Dobrego Pasterza.                                                            

Proszę Cię, odwołując się do Twej wielkiej rany, otwartej w Twoim Sercu, 

abyś uleczył małe rany mojego serca. 

Ulecz rany moich wspomnień, 

aby nic z tego, co mi się przydarzyło, 

nie przysparzało mi cierpienia, zmartwień, niepokoju. 

Ulecz, Panie, wszystkie te urazy, 

które w moim życiu stały się przyczyną grzechu. 

Pragnę przebaczyć wszystkim osobom, 

które mi wyrządziły krzywdę. 

Wejrzyj na te urazy wewnętrzne, 

które mnie czynią niezdolnym do przebaczenia. 

Ty, który przyszedłeś uleczyć serca strapione, ulecz moje serce. 

 

Ulecz, Panie Jezu, moje wewnętrzne urazy, 

które są przyczyną chorób fizycznych. 

Oddaję Ci moje serce. 

Zechciej je przyjąć, Panie, i oczyścić. 

Napełnij mnie uczuciami Twego Boskiego Serca. 

Pomóż mi być pokornym i cichym. 

Ulecz mnie, Panie, 

z bólu, który mnie przytłacza 

z powodu śmierci drogich mi osób.                                                                                                      

Spraw, bym mógł odzyskać pokój i radość dzięki wierze,                                                                       

że Ty jesteś Zmartwychwstaniem i Życiem.                                                                                   

Uczyń mnie prawdziwym świadkiem Twego Zmartwychwstania, 

Twego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią,                                                                                     

Twojej obecności jako Żyjącego wśród nas.                                                                          

Amen. 



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 11,29-32 Znak proroka Jonasza: śmierć i zmartwychwstanie 

 cz – Mt 7,7-12 Kto prosi, otrzymuje 

 pt – Mt 16,13-19 Tobie dam klucze królestwa niebieskiego 

 so – Mt 5,43-48 Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski 

 n – Łk 9,28b-36 Przemienienie Pańskie 

 pn – Łk 6,36-38 Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone 

 wt – Mt 21,1-12 Strzeżcie się pychy i obłudy 

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. Msza Święta dla wszystkich Wspólnot Diecezji Rzeszowskiej w intencji 

"Ewangelizacji Rzeszowa", 24 luty, godz. 15.00, parafia św. Judy Tadeusza. 

  

  

 
 

 pogotowie wstawiennicze tel. 884.170.280 

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


