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„… kto przyjmuje, temu 
jeszcze dadzą; a kto nie 
przyjmuje, nawet co ma, 
zabiorą mu”

Łk 8,18

Spotkania Wspólnoty 
odbywają się we wtorki 

17.00 Adoracja 
Najświętszego 
Sakramentu

18.30 Msza Święta

19.00 spotkanie 
modlitewne w auli bł. 
Jana Pawła II

Odpowiedzialni za 
Wspólnotę

o. Wiktor Tokarski 

OFM

pasterz 

Przypowieść o problemach

Autor: o. Wojciech Żmudziński SJ 

Pewien mędrzec udając się w podróż przywołał swoich uczniów (przyszłych liderów), 
by przekazać im problemy ludzkości, których nie zdążył przed wyjazdem rozwiązać. 
Jednemu dał  pięć  problemów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden. Każdemu według 
jego zdolności i odjechał. 

Zaraz ten, który miał się uporać z pięcioma problemami, poszedł pomiędzy ludzi i zaczął 
zaradzać powierzonym mu trudnym sytuacjom. Gdy pogrążeni w problemach ludzie od-
kryli jego zdolności oraz doświadczyli udzielającej się im miłości i poświęcenia, zaczęli 
przynosić mu coraz więcej swoich zmartwień i kłopotów. Bardzo szybko ilość trudnych 
sytuacji, jakim musiał zaradzić, podwoiła się.

Tak samo ten, któremu mędrzec powierzył dwa problemy, ledwie się zorientował a miał 
już ich dwa razy tyle. Im więcej się angażował w ich rozwiązywanie, tym więcej ich się 
pojawiało.

Ten zaś, który otrzymał w spadku jeden niewielki problem, z jakim borykali się ludzie, 
poświęcił swoje wysiłki na szukanie winnych powstałej sytuacji.

Po dłuższym czasie mędrzec powrócił i zaczął rozliczać się ze swoimi uczniami. Wów-
czas przyszedł ten, który otrzymał pięć problemów ludzkości i przedstawił swojemu 
mistrzowi sytuację, mówiąc: 

- Powierzyłeś mi pięć trudnych problemów, oto jak sobie z nimi poradziłem. Pracowałem 
nie szczędząc wysiłku i rozwiązawszy je, pozyskałem życzliwość wielu ludzi a wraz z nią 
drugie tyle problemów, z jakimi sami nie mogli sobie poradzić.

- Dobrze uczyniłeś. Gorliwość twą nagrodzę stawiając cię za przykład i czyniąc cię lide-
rem  wielu  poszukujących,  pogubionych,  zatroskanych  i  spragnionych  miłości.

Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa problemy, mówiąc:

- Powierzyłeś mi dwa trudne problemy ludzkości, oto jak sobie z nimi poradziłem. Praco-
wałem nie szczędząc  wysiłku  i  rozwiązawszy je,  pozyskałem życzliwość  wielu  ludzi 
a wraz z nią drugie tyle problemów, z jakimi sami nie mogli sobie poradzić.

- Dobrze uczyniłeś. Gorliwość twą nagrodzę stawiając cię nad wieloma i czyniąc cię lide-
rem wielu poszukujących, pogubionych ludzi.

Przyszedł i ten, któremu mędrzec powierzył jeden problem i rzekł:

- Wiedziałem, że jesteś sprawiedliwy i karzesz winnych za ich grzechy. Postanowiłem 
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więc odnaleźć tych, którzy są odpowiedzialni za zaistniały problem. Oto oni z ich proble-
mem – owocem knowań i braku miłości do bliźnich.

Odrzekł mu mędrzec:

- Uczniu zły i gnuśny, wiedziałeś, że oczekuję od ciebie czegoś więcej. Nie złości i niena-
wiści do grzeszników, lecz wspaniałomyślności i miłosierdzia. Wiedziałeś, że grzech jest 
wynikiem braku miłości, a tej miłości grzesznikom skąpiłeś. W rezultacie nie zaradziłeś 
trudnej sytuacji, jaką ci powierzyłem. Nie odmieniłeś niczyjego serca. Dlatego odbieram 
ci tę jedną sprawę i daję temu, który uporał się z dziesięcioma.

Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane i nadmiar mieć będzie – tak problemów jak 
i przyjaciół, przeciwności i radości z ich przezwyciężania.

Słowo Boże do medytacji
− śr – J 10,11-16 Dobry pasterz daje życie za owce
− cz – J 16,16-20 Smutek wasz zamieni się w radość
− pt – J 16,20-23a Smutek wasz zamieni się w radość
− so – J 16,23b-28 Opuszczam świat i idę do Ojca
− n – Łk 24,46-53 Jezus został uniesiony do nieba
− pn – J 16,29-33 Jam zwyciężył świat
− wt – J 15,9-17 Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem

Intencje do modlitwy

� W intencji Ojca Świętego Franciszka o światło Ducha Świętego i siły fizyczne potrzebne do prowa-
dzenia Kościoła.

� O światło Ducha Świętego na czas wyboru nowego biskupa rzeszowskiego.
� O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, o chęć służby i ochronę przed zniechęce-

niem. 
� O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin               i bliskich.
� O błogosławieństwo w posłudze modlitwą  uwolnienia i dobre owoce ewangelizacji prowadzonej 

przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, Fundacja Charismata, Seminarium 
Odnowy Wiary i inne).

� O zgodny z wolą Boga wybór nowych liderów Wspólnoty 
� W intencji małżeństw przeżywających kryzysy.
� We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.

Ogłoszenia

1. Nie będzie spotkania Wspólnoty 14 maja. Spotkanie odbędzie się 15 maja w godz. 19:15 - 22 – 
Adoracja, Chrzest w Duchu Świętym, Msza święta.

2. VII  Ogólnopolski  Kongres  Odnowy  w Duchu  Świętym;  18  maja,  Częstochowa.  Szczegółowe 
informacje u Wiesi – animatorki diakoni organizacyjnej.

3. Katecheza audiowizualna; 31 maja, godz. 15:00; gość – Witek Wilk.

4. Rekolekcje  weekendowe  „Uzdrowienie  wewnętrzne”;  14-16  czerwca,  Krosno.  Prowadzący  o. 
Paweł Drobot. Opłata za uczestnictwo: 10 zł. lub 30 zł. z posiłkami (dwa obiady i kolacja). Zapisy 
u Wiesi – animatorki diakoni organizacyjnej. 

5. Zachęcamy  do  odnalezienia  strony  naszej  Wspólnoty  na  facebooku.  Zamieszczamy  tam wiele 
interesujących materiałów, Słowo Boże do rozważania na każdy dzień, opowiadania, świadectwa, 
informacje ze świata, a także rozmawiamy ze sobą.

� pogotowie wstawiennicze tel. 884.170.280�
� e-mail: odnowa.bernardyni@gmail.com � www.odnowa.bernardyni.rzeszow.pl �


