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Spotkania Wspólnoty 
odbywają się we wtorki  

 
17.00 Adoracja  
Najświętszego Sakra-
mentu 
 
18.30 Msza Święta 
 
19.00 spotkanie modli-
tewne w sali Bernar-
dyńskiego Centrum 
Religijno-Kulturowego 

 

 

Wywiad z ks. prof. Dariuszem Oko 
 

wPolityce.pl: Coraz bardziej niepokojące rozwiązania dotyczące ideologii gender widzimy 

w Polsce oraz Unii Europejskiej. Sprawa ideologii gender i jej szerzenia się w kraju jest również 

osią politycznych sporów. Dlaczego ta ideologia jest tak niebezpieczna? 
Ks. Dariusz Oko, teolog i filozof, dr hab. z Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie: W sposób 

najlepszy objaśnia to list pasterski biskupów Polski. Wskazuje on, że genderyzm to jest dziedzic-

two marksizmu i neomarksizmu. To jest kolejna, główna w naszych czasach, ideologia ateistycz-

na. To produkt ateistów. Ateiści, którzy odrzucają Boga, potrzebują światopoglądu, wyjaśnienia 

rzeczywistości. Wcześniej mieli marksizm, komunizm, maoizm itd. Te ideologie jednak zostały 

skompromitowane. Obecnie mają więc genderyzm. Trzeba pamiętać, że to główna ideologia atei-

stów. 

wPolityce.pl: Ideologia zastępuje im wiarę?  

Ks. Dariusz Oko: Ideologie, w tym genderyzm, to często pewna namiastka religii. Jednak ruch 

ateistyczny odrzucający istnienie Boga jest jak nienarodzone dziecko, które odrzuca istnienie swo-

jej matki, czy jak niemowlę, które odrzuca istnienie matki, trzymającej je na rękach. To jest dziura 

myślowa, powodująca powstanie innych dziur. Przykładem takiej dziury jest właśnie ideologia 

gender. Pamiętajmy, że jeśli odrzuca się istnienie Boga, odrzuca się również istnienie najwyż-

szych sfer duchowych człowieka. Tam bowiem człowiek spotyka się z Bogiem. Gender nie doce-

nia więc sfery duchowej, skupiając się na sferze biologicznej. Genderyści lubują się we wskazy-

waniu, jak bardzo jesteśmy podobni do zwierząt. Jednak mimo związków ludzi ze zwierzętami, 

człowiek jest przecież czymś znacznie więcej, niż zwierzęciem. Mamy więc typową ateistyczną 

dialektykę. Gdy odrzuca się to, co najwyższe i Boga, redukuje się człowieka do biologii. 

wPolityce.pl: To widzi ksiądz w gender? 

Ks. Dariusz Oko: Każdy człowiek potrzebuje jakiejś centralnej wartości w życiu. Dla gendery-

stów w centrum wszystkiego bardzo często jest seks. Żeby zrozumieć absurdy, jakie często piszą 

i propagują, należy pamiętać, że to osoby, dla których bożkiem jest seks. Żyją w rozpuście i roz-

wiązłości. Racjonalizują to, mówiąc że to jest dobre. I swój styl życia chcą narzucić innym, całe-

mu światu. Ta ideologia jest zatruta. To jest marksizm naszych czasów. Widać w niej mnóstwo 

podobieństw do marksizmu. 

wPolityce.pl: Ideolodzy gender nie przebierają w słowach i środkach, zwalczania ludzi inaczej 

myślących. 

Ks. Dariusz Oko: To również przypomina marksizm. Mamy próbę narzucania siłą ideologii. 

Marksizm narzucano siłą, nam się narzuca siłą gender. W Sejmie jest przecież ustawa, która zaka-

zuje krytykowania ideologii gender. Za krytykę będzie można pójść do więzienia. To ustawa kne-

blująca, typowy przejaw totalitaryzmu. Jak nie można było krytykować Stalina, czy komunizmu, 

bo można było iść do więzienia, tak nie będzie można krytykować gender. To jest typowe dla 

ruchów ateistycznych. Ci ludzie negując Boga sami stają się bogami. Nadają sobie cechy boskie. 

Tylko Boga nie można krytykować. To typowy mechanizm ateistyczny. Mówi się nawet, że atei-

sta nie uznaje żadnego Boga poza sobą samym. Oni za jedno zdanie krytyki chcą sadzać do wię-

zienia (…) 
 

 

Cały artykuł znajduje się na stronie www.wPolityce.pl  

http://wpolityce.pl/wydarzenia/70540-ks-oko-to-co-robi-tygodnik-powszechny-w-sprawie-gender-to-jawna-

zdrada-to-piata-kolumna-kon-trojanski-w-kosciele-nasz-wywiad 

http://wpolityce.pl/wydarzenia/70269-wazny-list-pasterski-na-niedziele-sw-rodziny-niebezpieczenstwo-ideologii-gender-wynika-z-jej-gleboko-destrukcyjnego-charakteru-wobec-calego-zycia-spolecznego
http://www.wpolityce.pl/


 
Odpowiedzialni za 

Wspólnotę 
o. Wiktor Tokarski OFM 

pasterz  
tel. 17 853-34-95 w. 125  

 
Marta Fortuniak  lider  

Wiesława Mac v-ce lider 
Jacek Fura v-ce lider  

 
 
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  
 

Anna Ostrowska  
diakonia wprowadzająca 

dla kobiet  
 

Dariusz Hołysz  
diakonia wprowadzająca 

dla mężczyzn  
 

Wiesława Mac  
diakonia organizacyjna  

 
Daniel Chmiel  

diakonia porządkowa 
 

Marta Fortuniak 
diakonia medialna 

 
Paweł Kobosz 

diakonia modlitwy  osło-
nowej 

 

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 
 15.01 –  Mk 1,29-39 Jezus uzdrawia chorych 

 16.01 –  Mk 1,40-45 Uzdrowienie trędowatego  

 17.01 –  Mk 2,1-12 Chrystus ma władzę odpuszczania grzechów  

 18.01 –  Mk 2,13-17 Powołanie Mateusza 

 19.01 –  1 Kor 1,1-3 Paweł apostołem Jezusa Chrystusa 

 20.01 –  Mk 2,18-22 Zwyczajów Starego Testamentu nie można przenosić do Nowego 

 21.01 –  Mk 2,23-28 Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu 

Intencje do modlitwy 

 W intencji Ojca Świętego Franciszka o światło Ducha Świętego i siły fizyczne potrzebne 

do prowadzenia Kościoła, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Benedykta XVI                             

i ks. bpa Jana. W intencji wszystkich kapłanów posługujących w Odnowie w naszej Die-

cezji. O moc Ducha Świętego i światłe oczy serca. 

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

chęceniem, 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 pro-

wadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, cykl „Książka 

warta spotkania”, Fundacja Charismata i inne). 

 W intencji organizacji wspólnotowej pielgrzymki do Włoch. 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 

Ogłoszenia 
1. Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w każdy wtorek od godz. 17.00. 

2. 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. 

3. W każdy wtorek w godz. od 17.45 do 18.25 będzie odbywał się dyżur modlitwy 

wstawienniczej prowadzonej przez diakonię z naszej Wspólnoty. Zainteresowanych 

prosimy o zgłaszanie chęci przystąpienia do takiej modlitwy na e-maila: odnowa.bernardy

ni@gmail.com. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie e-mail zwrotny. 

4. W dniu 21 stycznia 2014 o godz. 19.10 zapraszamy na katechezę audiowizualną "Trucizna 

ideologii gender" – gość: ks. prof. Dariusz Oko.  

5. W dniach 25 kwietnia - 3 maja 2014 pielgrzymka do Włoch. Koszt 1890 zł. plus 30 euro. 

Szczegóły w programie. Zapisy u Wiesi. 

6. Wysyłając sms na numer 664 400 100 o treści TAK.BERNARDYNI (koszt jak zwykły 

sms w Twojej sieci) będziesz otrzymywać informacje od naszej Wspólnoty. Nadawca: 

ODNOWA. (wypisanie się z tego serwisu też jest możliwe: na ten sam numer o treści 

NIE.BERNARDYNI).  

 

 

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy włożyli swój wkład w organi-

zację opłatka wspólnotowego, za przygotowanie poczęstunku oraz za wspólne 

kolędowanie! 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 pogotowie wstawiennicze tel. 884.170.280 

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

mailto:odnowa.bernardyni@gmail.com
mailto:odnowa.bernardyni@gmail.com


 


