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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.3/3, autor: ks. Tomasz Jaklewicz 
 

Bo wygrał papież 
Wiadomość o śmierci przekazał światu abp Sandri: „Nasz umiłowany ojciec święty Jan 

Paweł II powrócił do domu Ojca”. Stałem wtedy na placu św. Piotra. Pamiętam tę grobo-

wą ciszę. Słychać było szum dwóch fontann. Ludzie przytulili się do siebie w jakimś od-

ruchu sierocym. A potem pojawiły się oklaski, najpierw nieśmiałe, a potem wzbierające. 

„Dlaczego biją brawa?” – spytała mała Polka. Jej rezolutny braciszek odpowiedział: „Bo 

wygrał papież”. Te słowa trafiały w sedno. Krzyż nadaje sens cierpieniu i śmierci. 

Jest znakiem miłości większej niż śmierć. Jest znakiem zwycięstwa. Wielka Msza papieża 

Jana Pawła II dobiegła końca. Ukończony bieg Bożego maratończyka. Zwyciężył dla sie-

bie i dla nas! Albo bardziej precyzyjnie należałoby powiedzieć, że Bóg zwyciężył w nim. 

Ten pamiętny tydzień między śmiercią papieża a jego pogrzebem był czasem rekolekcji 

dla całego świata. Rzym nigdy nie widział takich tłumów. Przyjechali ze wszystkich stron 

świata, aby pożegnać swojego ojca. Ludzie stali w gigantycznej kolejce do bazyliki św. 

Piotra, niektórzy nawet 20 godzin. Latałem z notesem i słuchałem ich opowieści. Widząc 

koloratkę, ludzie często prosili mnie o spowiedź, o rozmowę. Chcieli się wygadać, wypła-

kać, opowiedzieć o swoim życiu, o nawróceniu. Nie było rozpaczy, dominowała wdzięcz-

ność za łaskę, jaką był Jan Paweł II. Klimat tych dni przypominał nieco Światowe Dni 

Młodzieży. Pojawiły się napisy „Santo subito”. Umarł święty, powtarzano na ulicach 

Rzymu. „Czuliśmy unoszącą się woń świętości” – powie później Benedykt XVI. Stacja 

ostatnia – złożenie do grobu. Głównym celebransem uroczystości pogrzebowych był kard. 

Joseph Ratzinger. Odczytano Ewangelię o Piotrze, którego zmartwychwstały Pan pyta: 

Czy miłujesz Mnie więcej? Kaznodzieja nawiązał do tej sceny: „W pierwszym okresie 

swego pontyfikatu ojciec święty, wówczas jeszcze młody i pełen sił, prowadzony przez 

Chrystusa, podróżował aż na krańce świata. Potem jednak coraz głębiej wchodził w ko-

munię cierpienia z Chrystusem, coraz pełniej rozumiał prawdę tych słów: »Inny cię opa-

sze«. I właśnie w tej komunii z cierpiącym Chrystusem niestrudzenie i z nową mocą głosił 

Ewangelię, tajemnicę miłości do końca”. Kardynał Ratzinger zakończył homilię niezapo-

mnianymi słowami: „W pamięci nas wszystkich na zawsze pozostanie ta chwila, gdy 

w ostatnią Niedzielę Wielkanocną swojego życia ojciec święty, naznaczony cierpieniem, 

raz jeszcze ukazał się w oknie Pałacu Apostolskiego i po raz ostatni udzielił błogosła-

wieństwa urbi et orbi. Możemy być pewni, że nasz ukochany papież stoi teraz w oknie 

domu Ojca, widzi nas i nam błogosławi. Tak, pobłogosław nas, ojcze święty. Zawierzamy 

twoją duszę Matce Bożej, twojej Matce, która prowadziła cię każdego dnia, a teraz wpro-

wadzi się do wiekuistej chwały swojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, Amen”. 

W tym momencie wszyscy spoglądali w otwarte, puste okno, w którym tyle lat ukazywał 

się Jan Paweł II. Przez cały „wielki tydzień Jana Pawła II” nie spadła kropla deszczu. Na-

stępnego dnia w sobotę w Rzymie spadł rzęsisty deszcz. Miasto płakało po swoim bisku-

pie. Krzyż jest drogowskazem zmartwychwstania, bramą do nieba. Już 13 maja 2005 roku 

Benedykt XVI podjął decyzję o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego. Po sześciu latach 

w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 2011 roku został ogłoszony błogosławionym, w Nie-

dzielę Miłosierdzia Bożego 2014 roku został ogłoszony świętym Kościoła. Jan Paweł II 

doniósł wraz z Jezusem krzyż swojego powołania do końca. Dał światu potężny zastrzyk 



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 

nadziei. „Ładunek nadziei, który w pewien sposób został zawłaszczony przez marksizm 

oraz ideologię postępu, słusznie oddał on chrześcijaństwu” – podkreślił w homilii beatyfi-

kacyjnej Benedykt XVI. „Pomógł chrześcijanom na całym świecie, by nie lękali się być 

chrześcijanami, należeć do Kościoła, głosić Ewangelię. Jednym słowem: pomógł nam nie 

lękać się prawdy, gdyż prawda jest gwarancją wolności”. Pomaga nadal. I tak już zosta-

nie. 
 

Słowo Boże do medytacji 
 14.05 –  J 15, 9-17 Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem 

 15.05 –  J 13, 16-20 Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje 

 16.05 –  J 17, 20-26 Aby stanowili jedno 

 17.05 –  J 14, 7-14 Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca  

 18.05 –  J 14, 1-12 Ja jestem drogą, prawdą i życiem 

 19.05 –  J 14, 21-26 Duch Święty nauczy was wszystkiego  

 20.05 –  J 14, 27-31a Pokój zostawiam wam  
 

 

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 rozpoczęliśmy 6-tygodniowe Seminarium Odnowy Wiary, 

które prowadzi Witek Wilk. Spotkania odbywają się w Bazylice w każdą środę, 

w godz. od 19.45 do 21.45. Zakończenie seminarium 11 czerwca 2014. Ostatni 

dzień zapisów do 14 maja 2014. 

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

Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie. 

4. W dniach 23 - 25 maj 2014 organizowane są na Taborze dni skupienia dla osób 

posługujących muzycznie. Spotkania będzie prowadzić zespół Mocni w Duchu 

z Łodzi. Koszt orientacyjny 70 - 80 zł. Zapisy i wpłata wstępna 50 zł u ks. 

Grzegorza Kot, tel. 605 535 453. Do udziału zachęcamy szczególnie diakonię 

uwielbienia. 

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  



  
 


