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„Ten zaś, kto proro-

kuje, mówi ku  

zbudowaniu ludzi, 

ku ich pokrzepieniu  

i pociesze”. 

 

1 Kor 14,3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 537-215-189  
 

Marta Fortuniak  lider  
Wiesława Mac v-ce lider 

Jacek Fura v-ce lider  

 

 

Czym jest dar proroctwa?  - Marek Pawlicki 

 

 

Najkrócej dar proroctwa jest wypowiadaniem tego, co w danej chwili Bóg ma do przeka-

zania wspólnocie lub konkretnej osobie. Nie oznacza on przepowiadania przyszłości, choć 

może takie elementy zawierać. Zazwyczaj proroctwo ma formę pocieszenia, umocnienia, 

napomnienia. Przez proroctwo Bóg buduje wspólnotę objawiając jej swoją miłość i tro-

skę. Jest naturalne, że osoby, które się kochają, odczuwają głęboką potrzebę rozmawiania 

ze sobą. W trakcie modlitwy mówimy do Boga, a przez proroctwo Bóg mówi do nas, 

umacniając w ten sposób więź miłości. Proroctwo jest słowem Bożym i w odróżnieniu od 

słowa ludzkiego sprawia to, co oznacza. Znaczy to, że proroctwo, gdy jest słyszane, poru-

sza serce i pobudza do odpowiedzi, która oczywiście uzależniona jest od tego, o czym 

mówi proroctwo. Dalej proroctwo pobudza wspólnotę do uwielbienia. 

 

Co zrobić, gdy słyszymy proroctwo na spotkaniu wspólnoty? 

 Jeżeli jesteśmy przekonani, że jest autentyczne, tzn. porusza nasze serce i przemawia do 

nas, powinniśmy dać temu jakiś zewnętrzny wyraz. Najprościej jest powiedzieć "Chwała 

Panu". Można też wypowiedzieć modlitwę uwielbienia, dziękczynienia, prośby lub prze-

błagania w zależności od tego, jak słowo proroctwa do nas przemawia. Jeżeli już uznali-

śmy, że proroctwo jest autentyczne, jesteśmy oczywiście odpowiedzialni za dokładne roz-

ważenie tego słowa i wprowadzenie go w życie, jeżeli do czegoś zachęca, coś zaleca lub 

napomina. Wierność proroctwu podobnie jak wierność Słowu Bożemu objawionemu 

w Piśmie Świętym jest źródłem błogosławieństwa. Analogicznie - niewierność będzie ze 

stratą dla nas. 

 

Ważne jest, aby dzielić się ze sobą wrażeniami, które wywołują w nas słowa proroctwa. 

Jeżeli jakieś słowo przemówiło do mnie w szczególny sposób i przyniosło owoc w moim 

życiu warto podzielić się tym na forum wspólnoty bądź podzielić się tym z osobą, która 

proroctwo przekazywała, gdyż jest to dla niej bardzo ważne. 

 

Na zakończenie warto dodać, że charyzmaty są darami Ducha Świętego i dlatego dawane 

są z miłości i dla miłości. 

Wynika stąd, że posłudze charyzmatami powinna towarzyszyć intencja czynienie dobra, 

gdyż posługa ta jest formą budowania innych, czyli formą miłości. W związku z tym zu-

pełnie błędna jest postawa mówiąca, że najważniejsza jest miłość i dlatego nie chcę starać 

się o żadne dary charyzmatyczne, a jeżeli już jakiś otrzymam, to nie muszę nim posługi-

wać. Błąd polega na tym, że być może Pan Bóg zamierzył w swoim planie, abym kochał 

innych, między innymi przez posługę jakimś darem. 

 

 

 

 



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 

Słowo Boże do medytacji 
 12.02 –  Mk 7, 14-23 Prawdziwa nieczystość pochodzi z serca 

 13.02 –  Mk 7, 24-30 Prośba poganki wysłuchana 

 14.02 –  Łk 10, 1-9     Rozesłanie uczniów 

 15.02 –  Mk 8, 1-10   Drugie rozmnożenie chleba 

 16.02 –  Mt 5, 17-37 Wymagania Nowego Przymierza 

 17.02 –  Mk 8, 11-13 Jezus nie chce dać znaku 

 18.02 –  Mk 8, 14-21 Strzeżcie się kwasu faryzeuszów 
 

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: 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/


  
 


