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„Nie bierzcie wzoru 

z tego świata, lecz 

przemieniajcie się 

przez odnawianie 

umysłu, abyście 

umieli rozpoznać, 

jaka jest wola Boża: 

co jest dobre, co  

Bogu miłe i co  

doskonałe” 

 

Rz 12,2 
 
 
 
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  

 

Jesteś człowiekiem do zadań specjalnych cz.1/2  

 autor: Monika Cytrowska 
 

Gdy o. Józef Kozłowski (jezuita, niestrudzony ewangelizator i charyzmatyk) modlił się 

wstawienniczo za osoby, których życie było zagrożone – zawsze prosił Boga, aby mogły 

wypełnić wolę Bożą do końca. Jak ważne więc musi być, zwłaszcza w obliczu rzeczy 

ostatecznych, to całkowite wypełnienie woli Bożej. I tu rodzi się pytanie: jak mam rozpo-

znać tę Bożą wolę, czyli: co jest moją misją, jakie zadania mam podjąć w swojej drodze 

do zbawienia? 

Każdy człowiek, na mocy sakramentu chrztu, jest zaproszony do pójścia za Chrystusem, 

aby uczestnicząc w Jego trudzie i cierpieniach – mieć też udział w Jego chwale. Święty 

Ignacy określa to tak: „Człowiek został stworzony, aby Boga, naszego Pana, wielbił, oka-

zywał Mu cześć, służył Mu – a dzięki temu zbawił duszę swoją”. Cel dla wszystkich jest 

ten sam, ale każdy ma własną ścieżkę i określony czas. 

DOBRZE ROZEZNAJ 

Gdy u początków swojej działalności Jezus stanął w świątyni i podano Mu zwój Pisma do 

przeczytania – natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, 

ponieważ mnie namaścił i posłał Mnie... (Łk 4, 18). To ważna wskazówka dla nas: Bóg 

sam zatroszczy się o to, bym dobrze rozpoznał swoją misję. Ja tylko mam umieć słuchać 

i otworzyć się na Jego plan. A w odpowiedzi na moją zgodę – On daje mi swojego Ducha, 

namaszcza mnie i posyła. Daje mi też moc do wypełnienia mojego zadania i… radość 

z jego przyjęcia. A odtąd misja ta, jako rzecz najważniejsza, powinna określać hierarchię 

ważności moich zadań w codzienności. Świadomość „bycia w misji” daje pewność, co 

i kiedy mam robić – nawet jeśli budzi to sprzeciw czy niezadowolenie innych. 

Jezus już jako dwunastoletni chłopiec miał pełne rozumienie tego, co to znaczy wypełniać 

misję. Słuchając słów Maryi: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem 

serca szukaliśmy Ciebie” – można by pomyśleć, że lekceważył Rodziców. Tymczasem 

Duch Pański spoczywał na Nim i Jezus nie miał wątpliwości, co powinien wtedy czynić. 

Dlatego odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem 

być w tym, co należy do mego Ojca?” (Łk 2, 48-49). Podobnie dorosły już Jezus wypeł-

niał całą swoją misję, nie patrząc, czy innym – tzn. faryzeuszom i uczonym w Piśmie – to 

się podoba, czy nie. 

BĄDŹ WIERNY 

Podobnie Maryja, wyrażając zgodę na poczęcie Jezusa, weszła w swoją misję (Bóg ją 

objawił bezpośrednio, posyłając do Niej swojego anioła). Scena Zwiastowania pokazuje 

nam, że bez osobistej zgody człowieka – nie ma misji. 

Maryja odczytała, że wychowanie Syna jest najważniejszą misją w Jej życiu – to ważna 

wskazówka dla nas, rodziców. Ale i św. Józef podporządkował całe swoje życie wycho-

waniu Jezusa. Było to jego życiowe zadanie, choć nie od razu je rozpoznał, a nawet dopó-

ki Bóg nie przemówił do niego we śnie – nie chciał go przyjąć. 

Misja często kojarzy nam się z czymś niezwykłym i wyjątkowym, a najczęściej otrzymu-

jemy ją ukrytą w codzienności. My też możemy jej nie rozpoznać i nie przyjąć. A gdy jest 

trudna – zdarza nam się od niej uciekać, bez świadomości, że odrzucamy dar Boga przy-

bliżający nas do zbawienia. 



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 

Wyobraź sobie, że nagle przychodzi ci zaopiekować się schorowaną osobą, urodzić nie-

planowane dziecko, zamieszkać z kimś, kto nie ułatwia ci życia; wziąć zwolnienie, by 

zająć się chorym dzieckiem, pomimo że twój szef będzie się złościł. Załóżmy, że bardzo 

ci to nie odpowiada, ale nie masz wyboru. Jeśli nie zaakceptujesz tego i nie przyjmiesz 

sercem – sam się będziesz męczył i zatrujesz życie innym. A skoro nie masz innego wyj-

ścia, warto, byś zadał sobie pytanie: czy ta sytuacja nie jest przypadkiem wolą Bożą dla 

mnie i zadaniem potrzebnym mi do zbawienia? Takie podejście ułatwi ci rozpoznanie 

w tym wydarzeniu misji i przyjęcie jej. A wtedy Bóg ześle ci swojego Ducha i udzieli ci 

swojej mocy. Dopóki jednak nie wyrazisz zgody na Jego wolę – będziesz się tylko zmagał 

z przykrym obowiązkiem. Mimowolnie swoją relację z Bogiem „dziecko-Tata” sprowa-

dzisz do poziomu „niewolnik-Pan”. Czy zamiast wykonać krok do przodu na drodze do 

zbawienia nie zaczniesz się cofać? 
 

Słowo Boże do medytacji 
 11.06 –  Mt 10, 7-13 Wskazania na pracę apostolską 

 12.06 –  Mt 26, 36-42 Smutna jest dusza moja aż do śmierci 

 13.06. –  Mt 5, 27-32  Wymagania nowego Prawa w dziedzinie czystości 

 14.06. –  Mt 5, 33-37  Zakaz przysięgania 

 15.06. –  J 3, 16–18 Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został zbawiony 

 16.06. –  Mt 5, 38-42 Nie dochodzić ściśle swojego prawa 

 17.06. –  Mt 5, 43-48 Przykazanie miłości nieprzyjaciół 
 

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. Dnia 11 czerwca 2014 o godz. 19.15 zakończenie 3 Seminarium Odnowy Wiary, 

spotkanie modlitewne, konferencja i agapa. 

3. Dnia 17 czerwca 2014 po spotkaniu modlitewnym Wspólnoty, odbędzie się spotkanie 

podsumowujące Seminarium Odnowy Wiary dla animatorów i osób posługujących. 

4. W dniach 18-21 czerwca 2014 odbędzie się Festiwal Wiary Rzeszów 2014. Szczegóły i 

zapisy na rekolekcje ewangelizacyjne na stronie www.festiwalwiary.pl 

5. Dnia 19 czerwca 2014 w godz. 20.00 - 23.00 zapraszamy na Koncert Jednego Serca 

Jednego Ducha. Miejsce: Park Sybiraków (os. Baranówka) w Rzeszowie. 

6. Dnia 24 czerwca 2014 o godz. 19.30 zapraszamy wszystkich członków Wspólnoty na 

Mszę Wspólnotową oraz adorację Najświętszego Sakramentu. 

7. Dnia 24 czerwca 2014 po Mszy Św. odbędzie się spotkanie Rady Wspólnoty. 

 

 
 pogotowie wstawiennicze tel. 884-31-51-51 

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



  
 


