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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.2/2, autor: Ks. Marek Dziewiecki 

Miłość i cierpliwość 

Ojciec z przypowieści Jezusa nie wpada w żadną ze skrajności. Kocha nadal i komunikuje miłość 

w sposób dojrzały, czyli dostosowany do postępowania syna. Nie przekreśla go. Daje znaki miło-

ści. Wychodzi na drogę. W swojej mądrości nie idzie jednak do syna, gdyż to błądzący ma się 

zastanowić i wrócić. Ojciec pozwala synowi ponosić konsekwencje popełnianych błędów, gdyż 

wie, że błądzący nie jest już wrażliwy na cierpienia Boga i ludzi, ale zachowuje wrażliwość na 

własne cierpienie. Syn zachowa szansę na ocalenie tylko wtedy, gdy sam będzie cierpiał! Cierpie-

nie staje się dobrodziejstwem, gdyż stwarza szansę na refleksję i nawrócenie. Otwiera błądzącemu 

oczy. Mobilizuje do tego, by już nie oszukiwać samego siebie. Uczy odróżniać dobro od zła. Błą-

dzący syn wykorzystuje cierpienie, które jest ostatnią deską ratunku dla tych, którzy nie reagują na 

miłość. Przemienia się w syna powracającego. Już wie, że lepiej jest być choćby sługą u kochają-

cego ojca, niż pozostawać niewolnikiem tego świata i własnych słabości. 

Nie jest łatwo powrócić, gdy ktoś daleko odszedł od miłości i prawdy, od dobra i piękna, od Boga 

i bliźnich. Powracający syn zasługuje na szacunek. Może jednak ojciec powinien wcześniej poje-

chać do syna, żeby ułatwić mu powrót? Taka postawa nie byłaby miłością, lecz naiwnością. Gdy-

by bowiem ojciec pojechał do błądzącego syna, gdyby go odnalazł i nakarmił, gdyby przywiózł 

mu nowe ubrania i dał pieniądze, to marnotrawny syn wykorzystałby to do dalszego czynienia zła. 

Nadal by grzeszył, ale tym razem za pieniądze ojca. Mądry ojciec nie może uczynić nic więcej, 

jak tylko nadal kochać, wychodzić na drogę i czekać z nadzieją, że pod wpływem cierpienia błą-

dzący syn opamięta się i wróci. 

Zaskoczony miłością 

Powracający syn nie wierzy, że ojciec przyjmie go jak syna. Ku swemu zdumieniu odkrywa, że 

jego spotkanie z ojcem zamienia się w święto. Ojciec nie czyni mu wymówek. Nie wypomina 

popełnionych błędów. Nie opowiada o tym, jak długo wychodził na drogę i jak bardzo cierpiał. 

Przeciwnie, płacze w nieopisanej radości, bo oto ocalił się jego ukochany syn! Wręcza mu szaty i 

pierścień. O nieodwołalnej miłości ojca syn przekonuje się dopiero wtedy, gdy powraca. Teraz 

upewnia się, że ojciec nigdy nie przestał go kochać. Dopóki syn trwał w kryzysie i błądził, dopóty 

miał żal i pretensje nie do siebie, lecz do ojca. Oczekiwał pomocy, paczek żywnościowych, pie-

niędzy, naiwności ojca. Jeśli znajomi mówili mu o tym, że ojciec wychodzi na drogę i czeka na 

jego powrót, to komentował to z ironią. Im bardziej dojrzale okazujemy miłość błądzącemu czło-

wiekowi, tym bardziej nie rozumie on naszej postawy i tym częściej twierdzi, że nie umiemy go 

kochać. 

Przypowieść o mądrze kochającym ojcu i powracającym synu to opowieść o postawie Boga wo-

bec człowieka. To opowieść o spotkaniu dwóch wolności i dwóch miłości: Bożej i ludzkiej. Odzy-

skując miłość do ojca, powracający syn odzyskuje miłość i szacunek do samego siebie. Staje się 

odtąd zdolny do tego, by dojrzale pokochać bliźnich. Nawet tych, których trudno kochać. Sam 

bowiem przeszedł twardą lekcję w tym względzie. Teraz również on stał się specjalistą od mądrej 

miłości. Nie może odtąd nie kochać, skoro sam został pokochany nieodwołalną miłością i skoro 

uświadomił sobie, jak wielką cenę cierpienia zapłacił ojciec za to, że nie przestał kochać. Powra-

cający syn już nigdy nie zwątpi w to, że ojciec go rozumie i kocha. Już nigdy nie będzie się łudził, 

że może być szczęśliwym bez ojca czy wbrew ojcu. 

Miłosierdzie bez granic 

Jezus mógłby nadać inne zakończenie swojej przypowieści. Każdy z nas zna historie ludzi błądzą-

cych, którzy nigdy nie zastanowili się i nie powrócili do Boga i do swoich bliskich. Każdy z nas 

wie, że czasami ktoś nie powraca, mimo że Bóg i że bliscy mu ludzie kochają go nieodwołalnie i 

mądrze. W jaki sposób powinniśmy rozumieć takie historie? Czy możemy sądzić, że w tego typu 



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 

przypadkach Bóg i ludzie kochali zbyt mało i że właśnie dlatego błądzący człowiek do nich już 

nie powrócił? Odpowiedź na tak postawione pytanie brzmi: nie! Ani Bóg, ani krewni czy przyja-

ciele nie mogą uratować błądzącego człowieka wbrew jego woli. Gdy kierujemy się miłością, 

jakiej Jezus uczy nas w przypowieści o mądrze kochającym ojcu i powracającym synu, to nie 

mamy pewności, że ten, którego w taki właśnie sposób kochamy, przestanie błądzić. Mamy nato-

miast inną pewność: wiemy, że czynimy wszystko, co w naszej mocy, by kochany przez nas czło-

wiek mógł się zastanowić i zmienić. 

 

Słowo Boże do medytacji 
 23.04 –  Łk 24, 13-35 Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba  

 24.04 –  Łk 24, 35-48 Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma  

 25.04 –  J 21,1-14  Ukazanie się Zmartwychwstałego nad Morzem Tyberiadzkim  
 26.04 –  Mk 16, 9-15 Chrystus zmartwychwstały posyła Apostołów na głoszenie Ewangelii  

 27.04 –  J 20, 19-31 Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli 

 28.04 –  J 12, 24-26 Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity  

 29.04 –  Mt 11, 25-30 Tajemnice królestwa objawione prostaczkom  
 

 

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 dniach 24 kwietnia 2014 do 1 maja 2014 uczestniczymy w pielgrzymce do 

Włoch z okazji kanonizacji bł. Jana Pawła II i Jana XXIII. Prosimy o modlitwę 

w tej intencji. 

3. Dnia 29 kwietnia 2014 odbędzie się spotkanie modlitewne naszej Wspólnoty dla 

osób nie biorących udziału w pielgrzymce. 

4. Dnia 7 maja 2014 rozpoczynamy Seminarium Odnowy Wiary, które będzie 

prowadził Witek Wilk. 

5. W dniach 16 - 17 maja 2014 uczestniczymy w Ogólnopolskim Czuwaniu Odnowy 

w Duchu Świętym w Częstochowie. 

 

 

 

 

 
 

 
 pogotowie wstawiennicze tel. 884-31-51-51 

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



  
 


