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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.2/2  

 autor: Monika Cytrowska 
 

NIE DAJ SIĘ ROZPRASZAĆ 

 

Misję można wypełnić lub zmarnować. Nie oznacza to oczywiście, że musimy brać na 

siebie wszystko, co przyniesie nam życie. Chodzi o to, żeby podejmować to, czego Bóg 

od nas oczekuje, nie tracąc czasu na zadania podsuwane nam pod pozorem czynienia do-

bra. Misja to nie zawsze to, czego oczekują od nas inni. A czas jest krótki – jak zwykł 

mawiać o. Józef Kozłowski, za którym trudno było nadążyć w ewangelizacji. Jak się póź-

niej okazało, wcale nie miał na myśli końca świata, ale swój czas na wypełnienie misji do 

końca. 

A wypełnić ją do końca, to również przygotować uczniów do kontynuowania dzieła, 

w którym uczestniczymy, i zgodzić się na odejście po ukończeniu swojego zadania. Sam 

Jezus powiedział: „Pożyteczne jest dla was Moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszy-

ciel nie przyjdzie do was” (J 16, 7). 

Misją o. Józefa Kozłowskiego było m.in. założenie i prowadzenie Ośrodka Odnowy 

w Duchu Świętym w Łodzi i zespołu „Mocni w Duchu”. Minęło już 5 lat od jego śmierci, 

a dzieło pod hasłem „Aby nikt nie zginął” jest kontynuowane i rozwija się. To widoczny 

znak, że misja założyciela została wypełniona do końca. Choroba i ogromne cierpienie, 

trwające prawie pół roku, które Ojciec włączył w zbawcze cierpienie Jezusa – były 

zwieńczeniem Jego życiowego zadania i przynoszą owoce. 

 

Z MISJĄ ZWIĄZANA JEST ŁASKA 
Kiedy po dziesięcioletniej posłudze w Ośrodku Odnowy w Duchu Świętym przechodzi-

łam na emeryturę – pytałam Pana: co dalej, co teraz mam podjąć. Próbowałam wyobrazić 

sobie różne możliwości. Niespodziewanie dostałam propozycję wyjazdu na rekolekcje 

prowadzone przez Misjonarzy Świętej Rodziny. Na jednym z nabożeństw, kiedy modlili-

śmy się o wylanie darów Ducha Świętego, usłyszeliśmy, że jesteśmy zaproszeni do kon-

kretnej współpracy z patronem, którego imię przyjęliśmy przy sakramencie bierzmowa-

nia. Zaskoczyło mnie to – moją patronką od bierzmowania jest św. Anna, czyli babcia 

Jezusa. Miałam wtedy już dwóch wnuków (4 i 2 lata), a za miesiąc miała urodzić się Ma-

rysia. Ponieważ mieszkamy razem, rzeczą naturalną był mój spory udział w życiu dzieci. 

Ale przyjmując to jako misję – uznałam, że zadanie to jest ważne na obecnym etapie mo-

jego życia, dlatego staram się je wypełniać jak najlepiej, dziękując za nie każdego dnia 

i ćwicząc się w miłości. A w zamian otrzymuję radość i szczerą miłość, która nie ma ce-

ny! 

Świadomość bycia w misji daje siłę do jej wypełnienia – pomaga dokonywać wyborów 

w codziennym życiu, ustalać priorytety, dochowywać wierności podjętemu zadaniu, na-

wet gdy latami niesiemy problemy po ludzku nie do udźwignięcia. Dobrym przykładem 

jest dla mnie moja patronka, św. Monika. Przez 15 lat modliła się o nawrócenie swojego 

syna, Augustyna, który po wielu latach hulaszczego życia stał się wielkim świętym. Jego 

słowa: „Bóg stworzył nas bez nas, ale nie zbawi nas bez nas” – bardzo przekonują mnie 

do współpracy z planem Bożym. 

http://m.in/


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 
 18.06 –  Mt 6, 1-6.16-18 Dobre uczynki pełnić w ukryciu 

 19.06 –  J 6, 51-58 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest 
prawdziwym napojem 

 20.06. –  Mt 6, 19-23 Gromadźcie sobie skarby w niebie 

 21.06. –  Mt 6, 24-34 Zaufać Bożej Opatrzności 

 22.06. –  Mt 10, 26–33 Nie bójcie się ludzi 

 23.06. –  Mt 7, 1-5 Drzazga i belka 

 24.06. –  Łk 1, 57-66.80 Narodzenie się Jana 
 

 

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). 

 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. 18 czerwca 2014 (środa) o godz. 19.00 na hali Podpromie w Rzeszowie odbędzie 

się nabożeństwo pokutne połączone z adoracją krzyża. 

3. 19 czerwca 2014 (czwartek) o godz. 20.00 - 23.00 - Koncert Jednego Serca 

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

4. W dniach 20-21 czerwca 2014 (piątek-sobota) o godz. 10.00 na hali Podpromie w 

Rzeszowie odbędą się rekolekcje pt. „Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan”. 

5. 24 czerwca 2014 o godz. 19.30 zapraszamy wszystkich członków Wspólnoty na 

Mszę Wspólnotową oraz adorację Najświętszego Sakramentu. 

6. 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  



  
 


