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„A trzeba się weselić 

i cieszyć z tego, że 

ten brat twój był 

umarły, a znów ożył, 

zaginął, a odnalazł 

się” 

 

Łk 15,32 
 
 
 
 
 
 
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  

 

Syn marnotrawny, który wraca, cz. 1/2 autor: Ks. Marek Dziewiecki 

 

Przypowieść o synu marnotrawnym opowiada o tych ludziach, którzy odchodzą od Boga, 

lecz potrafią się zastanowić i wrócić. 

Przypowieść o mądrze kochającym ojcu i powracającym synu to opowieść o postawie 

Boga wobec człowieka. To opowieść o spotkaniu dwóch wolności i dwóch miłości: Bożej 

i ludzkiej. 

 

Daleko od Boga 

W swojej przypowieści Jezus ukazuje rodzica, będącego symbolem Boga Ojca. Młodszy 

syn wierzy, że poza domem rodzicielskim będzie mu lepiej. Ma własny pomysł na to, jak 

być szczęśliwym. Chce osiągnąć szczęście lekko, łatwo i przyjemnie – bez wysiłku, bez 

pracy, bez dyscypliny, bez czujności. Oznajmia ojcu, że odchodzi i że chce zabrać swoją 

część majątku. Taka postawa nie zaskakuje nas. To kolejny „postępowy” i „nowoczesny” 

człowiek, czyli ktoś, kto powtarza błędy Adama i Ewy. Ojciec z przypowieści Jezusa 

uczynił wszystko, by syn nie odszedł, gdyż bardzo kochał. Możemy być tego pewni w 

oparciu o zachowanie syna. Nie jest przecież łatwo odejść od bliskich. Ci, którzy odcho-

dzą od rodziców, od Boga i Kościoła, próbują to „usprawiedliwić”. Twierdzą, że nie są 

kochani i że wyłącznie z tego powodu nas opuszczają. Marnotrawny syn nie znajduje 

choćby pretekstu, by „usprawiedliwić” swoje odejście. Nie może niczego zarzucić ojcu, 

a mimo to odchodzi. 

 

Miłość w skrajnej sytuacji 

Odchodzący syn opuszcza rodzinny dom, mimo  że doznał w nim wiele miłości. Odtąd 

podąża za iluzją łatwego szczęścia. Czyni to co łatwe i przyjemne, zamiast tego co dobre 

i mądre. Szybko przekonuje się o tym, że na tej drodze nie będzie szczęśliwy. Aby prze-

żyć w sytuacji głodu i osamotnienia, godzi się na to, by być najemnikiem i paść świnie. 

Odchodząc od kochającego ojca, łudził się, że idzie w kierunku ziemi obiecanej,  którą 

sobie wymarzył. W rzeczywistości zgotował sobie piekło na ziemi. 

Co w tak dramatycznej sytuacji czynią rodzice tej ziemi? Zwykle nie wiedzą, w jaki spo-

sób  postępować wobec syna czy córki. Nie mają pomysłu na to, jak pomóc błądzącemu 

i w jaki sposób okazywać mu miłość. Trudno jest kochać kogoś, kto nie kocha nawet sa-

mego siebie. Większość rodziców popada w postawy skrajne. U jednych zwycięża rozża-

lenie, gniew, a nawet nienawiść wobec błądzącego dziecka. Wycofują miłość i wyrzekają 

się błądzącego. Odmawiają mu prawa powrotu. W obliczu takiej reakcji błądzącemu po-

zostaje rozpacz. Nawet gdyby któregoś dnia zastanowił się i uznał swój błąd, to nie ma do 

kogo wrócić. Inni rodzice popełniają błąd przeciwny i naiwnie usprawiedliwiają błądzą-

cego. Wymyślają tysiące okoliczności „łagodzących”. Czynią wszystko, aby błądzący nie 

cierpiał. W ten sposób tworzą mu komfort dalszego błądzenia. 

 

  

 



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  
 

vacat  
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 
 02.04 –  J 5, 17-30 Syn Boży ożywia tych, których chce. 

 03.04 –  J 5, 31-47 Nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie. 

 04.04 –  J 7, 1-2.10.25-30 Przeciwnicy zamierzają pojmać Jezusa. 

 05.04 –  J 7, 40-53 Spory około osoby Jezusa. 

 06.04 –  J 11, 1-45 Wskrzeszenie Łazarza. 

 07.04 –  J 8, 1-11 Chrystus ocala cudzołożnicę. 

 08.04 –  J 8, 21-30 Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, poznacie, że Ja jestem. 
 

 

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. Wszystkie panie z naszej Wspólnoty zapraszamy na rekolekcje wielkopostne 

w dniach od 6 – 9 kwietnia 2014 w Bazylice, o godz. 9.00 lub 18.30, które będzie 

głosił ks. bp. Grzegorz Ryś. Rekolekcje są naszą formacją, dlatego udział w nich 

jest obowiązkowy. 

3. Wszystkich panów z naszej Wspólnoty zapraszamy na 3. Męskie Rekolekcje 

u Bernardynów w dniach 7 – 9 kwietnia 2014 w Bazylice o godz. 20.00, które 

będzie prowadził ks. bp Grzegorz Ryś. Rekolekcje są naszą formacją, dlatego 

udział w nich jest obowiązkowy. Szczegóły na stronie www.rekolekcje.rzeszow.pl 

4. W dniu 8 kwietnia 2014 nie ma spotkania modlitewnego naszej Wspólnoty. 

Bierzemy udział w rekolekcjach j.w. 

5. W dniu 15 kwietnia 2014 o godz. 19.10 zapraszamy do Bazyliki na katechezę 

audiowizualną pt. „Kto zabił Jezusa?”, gość: Paweł Lisicki 

6. W dniu 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 autokarem. Jest jeszcze 

możliwość zapisania się na wyjazd, kontakt: Elżbieta Dziedzic, tel. 732878887, 

wspolnota@dobrypasterz.rzeszow.pl 

 

Z okazji imienin zakonnych o. Amosa składamy Mu najserdeczniejsze życzenia, dużo łask 

Bożych, radości, pokoju, siły i błogosławieństwa Chrystusa. Niech Pan obejmie Cię swoją 

miłością, swoim światłem i mocą w Twojej posłudze Kościołowi. Polecamy Cię Bożemu 

miłosierdziu oraz opiece Matki Bożej Rzeszowskiej. 
 

 
 pogotowie wstawiennicze tel. 884-31-51-51 

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

http://www.rekolekcje.rzeszow.pl/
tel:%2B48%20732878887
tel:%2B48%20732878887
mailto:wspolnota@dobrypasterz.rzeszow.pl


  
 


