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„Jeżeli bowiem przez 

śmierć, podobną do 

Jego śmierci, zostali-

śmy z Nim złączeni 

w jedno, to tak samo 

będziemy z Nim  

złączeni w jedno 

przez podobne  

zmartwychwstanie”. 

 

Rz 6,5 
 
 
 
 
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  

 

Lekcja umierania cz.2/3, autor: ks. Tomasz Jaklewicz 
Totus Tuus do końca 
Wędrówkę ku swojej 12. stacji rozpoczął Jan Paweł w niedzielę 30 stycznia 2005 roku. 

Podczas przemówienia na „Anioł Pański” pojawiły się trudności oddechowe. 1 lutego 

trafił do kliniki Gemelli. Tam przeżył Środę Popielcową – kard. Dziwisz posypał jego 

głowę popiołem, symbolem przemijania. Po paru dniach hospitalizacji ostre zapalenie 

krtani i tchawicy uznano za wyleczone i papież powrócił do Watykanu. Wydawało się, że 

wraca do sił. Kolejne pogorszenie nastąpiło 23 lutego. Ojciec święty znowu nie potrafił 

normalnie oddychać. Papieski lekarz dr Buzzonetti zalecił zabieg tracheotomii. Powiada-

miając o tym papieża, stwierdził: „To taki prosty zabieg”. „Prosty dla kogo?” – usłyszał 

odpowiedź. 

Dopiero po zabiegu Jan Paweł w pełni zdał sobie sprawę, co właściwie oznacza to, że nie 

będzie mógł mówić przez jakiś czas. Na kartce napisał drżącą ręką: „Co wyście mi zrobi-

li! Ale… Totus Tuus”. Ten pobyt w szpitalu trwał dwa i pół tygodnia. 13 marca wieczo-

rem papież powrócił do Watykanu. Ojciec święty nie miał już sił, aby przewodniczyć li-

turgii Wielkiego Tygodnia. W Niedzielę Palmową pojawił się na chwilę w oknie swojego 

apartamentu i oliwną gałązką pobłogosławił ludzi na placu. Chciał koniecznie wypowie-

dzieć błogosławieństwo urbi et orbi w Niedzielę Wielkanocną. Wykonywał ćwiczenia 

przygotowujące go do mówienia, ale kiedy otwarto okno, okazało się, że nie potrafi. „Wy-

szeptał: »nie mam głosu«, a następnie, w ciszy, uczynił potrójny znak krzyża, pozdrowił 

rzeszę wiernych i spojrzeniem dał znak, że chce odejść od okna” – wspomina kard. Dzi-

wisz. „Był głęboko poruszony, rozgoryczony, a zarazem wyczerpany daremnym wysił-

kiem. Ludzie na placu, wzruszeni, bili brawo, wołali go, a on czuł na sobie cały ciężar 

swej bezsilności i cierpienia. Spojrzał mi w oczy: »Byłoby chyba lepiej, żebym umarł, 

skoro nie mogę pełnić powierzonej mi misji«. Chciałem odpowiedzieć, a on dodał: »Bądź 

wola Twoja… Totus Tuus«”. W czwartek 31 marca Jan Paweł II zaczął gasnąć. Przyjął 

namaszczenie chorych i żegnał się z najbliższymi. W sobotę 2 kwietnia przekazał mło-

dzieży słowa: „Szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie, za to wam dziękuję”. Sio-

stra Tobiana, która pracowała od lat u papieża, usłyszała szept: „Pozwólcie mi odejść do 

Pana”. Około godz. 19 zapadł w śpiączkę. Kardynał Dziwisz odprawił jeszcze Mszę św., 

już z Niedzieli Bożego Miłosierdzia, i podał papieżowi kilka kropel Krwi Chrystusa – 

Wiatyk, czyli pokarm na drogę. O godz. 21.37 Jan Paweł II zakończył ziemskie życie. 

Arcybiskup Konrad Krajewski, wówczas ceremoniarz papieski, był świadkiem tej chwili. 

„Ksiądz arcybiskup Stanisław nagle wstał, zapalił światło i zaintonował: Ciebie, Boga, 

wysławiamy. Został z tym sam. Podjęliśmy dopiero po pewnym czasie. Jak można śpie-

wać Te Deum, kiedy umarł ojciec święty?! Ale potem zaczęły mnie dotykać te wszystkie 

słowa. Że Ciebie, Boga, wysławiamy, że Tyś pokruszył śmierci wrota, że otworzyłeś kraj 

żywota wiernym sobie. Choć płacz ściskał gardło, podjęliśmy śpiew. Z każdą zwrotką 

nasze głosy nabierały pewności, stawały się coraz donośniejsze. Zaczęliśmy wychwalać 

Boga za cały pontyfikat, za to, że dał nam Jana Pawła II. Zrozumieliśmy, że to był dar. 

Wydawało się, że będzie nas słychać na placu św. Piotra. A tam była jeszcze całkowita 

cisza, wszyscy jeszcze się modlili, jeszcze nie wiedzieli. Choć to zapalone światło na 

pewno zauważono. To światło pokazało, że Jan Paweł umarł… to znaczy żyje. Znaleźli-

śmy się w innej rzeczywistości”. 



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 
 07.05 –  J 6,35-40 Jest wolą Ojca, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne 

 08.05 –  J 10, 11-16 Dobry pasterz daje życie za owce 

 09.05 –  J 6, 52-59 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem  

 10.05 –  J 6, 55.60-69 Do kogo pójdziemy, Ty masz słowa życia wiecznego 

 11.05 –  J 10, 1–10 Jezus jest bramą owiec 

 12.05 –  J 10, 11-18 Dobry pasterz daje życie swoje za owce 

 13.05 –  J 10, 22-30  Moje owce słuchają mojego głosu 
 

 

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, Seminarium 

Odnowy Wiary i inne). 

 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 dniu 7 maja 2014 rozpoczynamy 6-tygodniowe Seminarium Odnowy Wiary, 

które będzie prowadził Witek Wilk. Spotkania odbywać się będą w Bazylice 

w każdą środę, w godz. od 19.45 do 21.45. Zakończenie seminarium 11 czerwca 

2014. Wszystkich chętnych zapraszamy! 

3. W dniu 13 maja 2014 o godz. 19.10 zapraszamy do Bazyliki na katechezę 

audiowizualną pt. „Wirtualna wiara”, gość: ks. prof. Andrzej Zwoliński. 

4. W dniach 16 - 17 maja 2014 uczestniczymy w XIX Ogólnopolskim Czuwaniu 

Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie. 

5. W dniu 27 maja 2014 o godz. 19.30 zapraszamy wszystkich członków Wspólnoty 

na Mszę Wspólnotową oraz adorację Najświętszego Sakramentu. Msza św. jest  

również Mszą dziękczynną w intencji pielgrzymki do Rzymu oraz za kanonizację 

papieży: Jana Pawła II i Jana XXIII. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 pogotowie wstawiennicze tel. 884-31-51-51 

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



  
 


