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„Wtedy przyjdzie lewi-

ta, bo nie ma działu ani 

dziedzictwa z tobą, 

obcy, sierota i wdowa, 

którzy są w twoich 

murach, będą jedli 

i nasycą się, aby ci 

błogosławił Pan, Bóg 

twój, w każdej pracy 

twej ręki, której się 

podejmiesz.”  

 
(Pwt 14,29) 

 
 
 
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  

 

Boży nakaz imprezowania autor: Wojciech Żmudziński SJ  
 

Czy przejawem troski o budowanie wspólnoty wiernych nie powinno być przede 

wszystkim wspólne świętowanie przy suto zastawionym przez nas stole, do którego 

zaproszeni są wszyscy ubodzy? 

Roczna dziesięcina nakazana przez Boga w Starym Testamencie nie była podatkiem lecz 

kasą na imprezę. Bóg nie jest przedstawiany w przepisach Prawa jako sztywniak inkasują-

cy podatki lecz jako organizator hucznej zabawy, jako Ten, który pragnie, by cała rodzina 

świętowała przy bogato zastawionym stole. W tym właśnie celu nakazał Bóg odkładanie 

dziesiątej części plonów. Nie oddawano jej do dyspozycji kapłanów lecz jedynie zapra-

szano ich do wspólnego stołu wraz z biedakami, wdowami i sierotami. 

Z Księgi Powtórzonego Prawa dowiadujemy się, że odłożoną dziesięcinę z plonu należy 

spożyć w obliczu Pana, na miejscu, które sobie obierze Bóg na mieszkanie (por. Pwt 

14,22-23). Jeśli natomiast droga, jaką należy przebyć do miejsca świętowania jest zbyt 

daleka i nie sposób zanieść dziesiątej części plonów, to wtedy "zamienisz dziesięcinę na 

srebro, weźmiesz srebro w sakiewce do ręki i pójdziesz na miejsce, które sobie obierze 

Pan, Bóg twój. Kupisz tam za srebro wszystko, czego pragnie twoja dusza (...) i spożyjesz 

tam w obliczu Pana, Boga swego. Będziesz się cieszył ty i twoja rodzina". (Pwt 14,25-27) 

Jednocześnie mówi Pismo, by świętując nie zapomnieć o lewitach i ubogich, dla których 

powinno się znaleźć miejsce przy uroczystym stole. 

Oprócz rocznej dziesięciny istniał też obowiązek dziesięciny trzyletniej, którą wierni zo-

stawiali u bram swojego miasta, aby lewici, wdowy, sieroty oraz wszyscy ubodzy (nawet 

obcy) mogli kupować bez pieniędzy i nasycić się (por. Pwt 14,28-29). Skąd więc wzięło 

się rozumienie dziesięciny jako podatku? Nie wzięło się z przepisów religijnych Starego 

Testamentu ani też ze zwyczajów panujących w gminach chrześcijańskich za czasów opi-

sanych w Dziejach Apostolskich. Wtedy wszystko było wspólne. 

W starożytnym Izraelu podatkiem była tak zwana dziesięcina królewska i o niej pewnie 

myśli Marcin Jakimowicz pisząc w swoim artykule, opublikowanym w Gościu Niedziel-

nym (2 lutego 2014), o oddawaniu dziesiątej części zarobków. Pismo Święte nie mówi o 

oddawaniu lecz o odkładaniu, a to duża różnica. Przed dziesięciną królewską, którą trzeba 

było oddawać królowi, Bóg przestrzega izraelitów i jej nie pochwala (por. 1 Sm 8,15-17). 

Dzisiejsze piąte przykazanie kościelne mówi, by troszczyć się o wspólnotę Kościoła i na 

pewno ważne jest materialne wsparcie ubogich członków naszych wspólnot. Jednak nie 

zapominajmy, że brakuje im nie tylko jedzenia ale również, a może przede wszystkim, 

naszej życzliwej obecności. Czy przejawem troski o budowanie wspólnoty wiernych nie 

powinno być przede wszystkim wspólne świętowanie przy suto zastawionym przez nas 

stole, do którego zaproszeni są wszyscy ubodzy? 

Dzisiaj Kościół troszczy się o ubogich nieco inaczej niż troszczyli się o nich Żydzi przed 

dwoma tysiącami lat. My dajemy im osobny stolik, organizujemy im gorącą zupę. Ubodzy 

jedzą z ubogimi, bezdomni z bezdomnymi, starcy ze starcami... W starożytnym Izraelu 

wszyscy siadali przy jednym stole. Warto byłoby powrócić do takiej tradycji i do takiej 

dziesięciny. 



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 
 19.03 –  Mt 1, 16.18-21.24a Józef poznaje tajemnicę Wcielenia 

 20.03 –  Łk 16, 19-31 Przypowieść o Łazarzu i bogaczu 

 21.03 –  Mt 21, 33-43.45-46 Przypowieść o dzierżawcach winnicy 

 22.03 –  Łk 15, 1-3.11-32 Przypowieść o synu marnotrawnym 

 23.03 –  J 4, 5-42 Rozmowa z Samarytanką o wodzie żywej 

 24.03 –  Łk 4, 24-30 Jezus został posłany do wszystkich ludów 

 25.03 –  Łk 1, 26-38 Maryja pocznie i porodzi Syna 
 

 

Intencje do modlitwy 
 W intencji Ojca Świętego Franciszka o światło Ducha Świętego i siły fizyczne po-

trzebne do prowadzenia Kościoła, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Bene-

dykta XVI i ks. bpa Jana. W intencji wszystkich kapłanów posługujących w Od-

nowie w naszej Diecezji. O moc Ducha Świętego i światłe oczy serca. 

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

zniechęceniem, 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 

prowadzonej 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. 

3. W dniach 7 - 9 kwietnia 2014 odbędą się 3. Męskie Rekolekcje u Bernardynów. 

Prowadzący rekolekcje - ks. bp Grzegorz Ryś. Szczegóły na stronie 

www.rekolekcje.rzeszow.pl 

4. W dniach 16 – 17 maja 2014 odbędzie się Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy 

w Duchu Świętym w Częstochowie. Wspólnota „Dobrego Pasterza” przy Parafii 

Św. Krzyża, ul. 3-go Maja w Rzeszowie organizuje wyjazd na otwarte czuwanie 

w sobotę (17 maja). Jest możliwość zapisania się na wyjazd, kontakt: Elżbieta 

Dziedzic. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 pogotowie wstawiennicze tel. 884.170.280 

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

http://www.rekolekcje.rzeszow.pl/


  
 


