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„Proszę was, bra-

cia... abyście udzielili 

mi wsparcia modła-

mi waszymi za mnie 

do Boga” 

 

Rz 15,30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Spotkania Wspólnoty 
odbywają się we wtorki  

 
17.00 Adoracja  
Najświętszego Sakra-
mentu 
 
17.45 Modlitwy  
wstawiennicze (har-
monogram w kalenda-
rzu na naszej stronie 
internetowej) 
 
18.30 Msza Święta 
 
19.00 spotkanie modli-
tewne w sali Bernar-
dyńskiego Centrum 
Religijno-Kulturowego 

 
 
 

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  
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OSOBA PROWADZĄCA MODLITWĘ 
Tu potrzeba dojrzałości ludzkiej i duchowej – tylko taka osoba może wziąć odpowiedzialność za 

zespół. Nie zawsze musi to być kapłan, nie dogmatyzowałbym tego, choć bardzo dobrze by było, 

gdyby w zespole był kapłan. Są pewne modlitwy, w których jest niezbędny, np. jest bezwzględnie 

potrzebny tam, gdzie chodzi o modlitwę o uwolnienie. Natomiast w innych modlitwach nie jest 

konieczny. Na ogół jednak, gdy ksiądz się angażuje, to wnosi z sobą całe bogactwo swojego przy-

gotowania teologicznego, wyrobienia duchowego, nawet jeśli jego charyzmatyczne przygotowanie 

polega na tym, że po prostu akceptuje tych, którzy są charyzmatykami. To może być wystarczają-

ce, żeby funkcjonował w tej grupie. 

MODLITWA WSTAWIENNICZA 
Mówiąc o modlitwie wstawienniczej mamy na myśli: modlitwę o uzdrowienie fizyczne (które jest 

najprostszą formą takiej modlitwy), o uzdrowienie wewnętrzne, o uwolnienie. W ostatnim przy-

padku najlepiej byłoby, żeby ktoś, kto wchodzi w modlitwę o uwolnienie, najpierw funkcjonował 

w zespole, który taką modlitwę podejmuje. Tam będzie się uczył od innych, nabierze trochę do-

świadczenia i dopiero potem będzie ją podejmował samodzielnie. Gdy ktoś w sposób nieodpowie-

dzialny zabiera się za modlitwę o uwolnienie, może sam doświadczyć różnych ataków ze strony 

złego ducha. 

Modlitwa o uzdrowienie to szeroka przestrzeń, wymagająca rozeznania w różnych rzeczywisto-

ściach ludzkich. Ogólnie bym powiedział, że powinno się ją zaczynać od ogólnego powierzania 

Panu Bogu tego człowieka i trudności, jaką on przeżywa – nie wnikając w szczegóły, bez precy-

zowania i pytania go o powody czy przyczyny. Prawdziwa modlitwa o uzdrowienie, czyli ta po-

głębiona, wymaga zatrzymania się nad człowiekiem, nad tym, co jest przejawem jego ogranicze-

nia – zahamowania, lęku, nieufności. Moglibyśmy wiele wymieniać tych przejawów, które nazwa-

libyśmy ogólnie potrzebą uzdrowienia wewnętrznego. One są czymś spowodowane, jakimiś przy-

czynami. Na ogół uzdrowienie zaczyna się od zrozumienia konsekwencji, dalej prowadzi do 

otwarcia się na ludzi, którzy spowodowali te zranienia – z przebaczeniem tym ludziom, z pogo-

dzenia się z pewnymi sytuacjami. To bardzo szeroki temat. 

Jeśli podczas takiej modlitwy padnie jakieś proroctwo, może stać się ono znacznym „pchnięciem 

do przodu”, światełkiem, inspiracją naprowadzającą na drogę ku uzdrowieniu wewnętrznemu. 

Modlitwa o uzdrowienie fizyczne jest najprostsza, bo wymaga tylko powierzenia, zatrzymania się 

wraz z człowiekiem z jego bólem – zatrzymania się wobec prawdy, że Pan Bóg jest i słucha jego 

prośby. Gdy modlimy się o uzdrowienie fizyczne, a nie doświadczamy go, trzeba uważać, żeby 

nie pójść w kierunku wymuszania zamierzonego wcześniej efektu: „W takim razie musimy jesz-

cze raz się pomodlić. To może jeszcze post w tej intencji? A może było nas za mało, to poprośmy 

jeszcze więcej osób”. Przypomina to walenie w mur – może jak będzie większa siła, to ten mur 

oporu Pana Boga puści? Natomiast tu potrzeba słuchania i powierzania człowieka Bogu, bo bar-

dzo często uzdrowienie fizyczne jest uwarunkowane uzdrowieniem wewnętrznym, jako że choro-

by fizyczne często spowodowane zostały jakimś wcześniejszym zranieniem wewnętrznym. W tym 

przejawia się jedność człowieka, który jest istotą psychofizyczną – jeśli w poziomie psyche poja-

wiły się zranienia, to one uderzają w ciało. Jeśli zajmiemy się tylko tym, co człowiekowi dolega 

fizycznie, będzie to leczeniem objawów a nie przyczyn. I czasem uzdrowienie wewnętrzne spra-

wia, że o uzdrowienie fizyczne już nie trzeba się modlić, bo zdrowie samo się poprawia. 

W tej modlitwie trzeba się liczyć także z tym, że istnieje charyzmat uzdrawiania, że Pan Bóg sam 

wybiera sobie ludzi, przez których chce jakoś szczególnie tą łaską błogosławić – poczynając od 



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 
 

Paweł Wiśniowski 
diakonia techniczna 

 
Marta Fortuniak 

diakonia medialna 
 

Maria Bassara 
diakonia modlitwy   

osłonowej 
 

Paweł Kobosz 
diakonia modlitwy  

w nagłych potrzebach 
 

Maria Hubert 
diakonia modlitwy  

za kapłanów 
 

Łukasz Hasiec 
diakonia liturgiczna 

 
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 

nieżyjącego już Emilieno Tardifa, poprzez wielu innych. Tu dotykamy pewnej tajemnicy Pana 

Boga. Kiedy siostra Briege McKenna posługiwała modlitwą wstawienniczą, gdy ktoś do niej 

przychodził i mówił, o co mu chodzi, to w którymś momencie prosiła: „Poczekaj, już wystarczy. 

Teraz ja posłucham Pana Jezusa, co On chce ci powiedzieć”. Tu widać tajemnicę jedności czło-

wieka z Panem Bogiem, która sprawia, że Pan Bóg ma przez kogo działać – działa przez człowie-

ka, który jest Mu uległy, umie Go słuchać (cdn.). 

 

Słowo Boże do medytacji 
 05.02 –  Mk 6,1-6 Jezus nieprzyjęty w Nazarecie 

 06.02 –  Mk 6,7-13 Rozesłanie Apostołów 

 07.02 –  Mk 6,14-29 Śmierć Jana Chrzciciela 

 08.02 –  Mk 6,30-34 Jezus lituje się nad tłumem 

 09.02 –  Mt 5,13-16 Wy jesteście światłem świata 

 10.02 –  Mk 6,53-56 Jezus uzdrawia chorych 

 11.02 –  Mk 7,1-13 Prawo Boże i tradycje ludzkie 
 

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, Festiwal Wiary i inne). 

 W intencji organizacji wspólnotowej pielgrzymki do Włoch. 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 

Ogłoszenia 
1. 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. 

2. W naszej Wspólnocie w trakcie spotkania modlitewnego zapewniamy opiekę nad dziećmi. 

O obecności dzieci prosimy informować za pomocą smsa w każdy wtorek do godz. 12.00 

na numer telefonu 513-025-722 lub 609-132-643. Ustalona stawka dla opiekunki to 25 zł 

za 2 godz. od 19.15 - 21.15.  

3. W terminach: 8-9 lutego, 15-16 lutego i 22-23 lutego 2014 organizowane są warsztaty 

ewangelizacyjne w Domu Diecezjalnym Tabor. Zgłoszenia: ks. Roman Gierek MS, 

romangierek@gmail.com. Pozostałe informacje na stronie: www.festiwalwiary.pl  

4. 18 lutego 2014 o godz. 19.15 zapraszamy wszystkich członków Wspólnoty na Mszę 

Wspólnotową oraz adorację Najświętszego Sakramentu. 

5. 25 lutego 2014 o godz. 19.10 zapraszamy na katechezę audiowizualną "Silniejszy od 

nienawiści" – gość: Tim Guénard. 

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

Szczegóły w programie. Zapisy u Wiesi. 

7. 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). 

 

 

 

 

 

 

 pogotowie wstawiennicze tel. 884.170.280 

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

mailto:romangierek@gmail.com
http://www.festiwalwiary.pl/


  
 


