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„Wielka jest bowiem 

potęga Pana  

i przez pokornych  

bywa chwalony”  

 

(Syr 3,20) 
 
 
 
 
 
 
 
Spotkania Wspólnoty 
odbywają się we wtorki  

 
17.00 Adoracja  
Najświętszego Sakra-
mentu 
 
17.45 Modlitwy  
wstawiennicze  
(harmonogram w ka-
lendarzu na naszej 
stronie internetowej) 
 
18.30 Msza Święta 
 
19.00 spotkanie modli-
tewne w sali  
Bernardyńskiego  
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  

 

 

Położył się na ziemi i szeptał: wysłuchaj mnie Boże, bo jestem robakiem! 
autor: Marcin Jakimowicz 

 

 

Przed laty byłem mimowolnym świadkiem modlitwy o uwolnienie. Widziałem 

przez uchylone drzwi znanego i cenionego kapłana, który nie wiedząc, że jest ob-

serwowany, położył się na ziemi i szeptał: „Wysłuchaj mnie Boże, bo jestem roba-

kiem”. 

Zamurowało mnie. Pokora zapierała dech w piersiach. Obrazek zapamiętam do 

końca życia. 

Gdy przed kilkoma dniami modliliśmy się wstawienniczo przeczytaliśmy: „Niektó-

rzy wędrowni egzorcyści żydowscy próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad 

opętanymi przez złego ducha. Zaklinam was przez Pana Jezusa, którego głosi Pa-

weł - mówili.  Czyniło to siedmiu synów niejakiego Skewasa, arcykapłana żydow-

skiego. Zły duch odpowiedział im: Znam Jezusa i wiem o Pawle, a wy coście za 

jedni? I rzucił się na nich człowiek, w którym był zły duch, powalił wszystkich 

i pobił” 

Było ich siedmiu. To liczba doskonałości. Pełnia. Byli synami arcykapłana, nie 

pracownikami firmy „Silva, Reiki. Usługi dla ludności”. Co więcej, powoływali się 

na imię Jezusa Chrystusa. Przecież to samo robiliśmy i my! Ten fragment był dla 

mnie trzęsieniem ziemi. Nie wystarczy powołać się na znajomość z Jezu-

sem. On sam musi dotykać. 

„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”. Nie „z Tym”. „W Tym”! Jestem 

robakiem. 

Nie ma w nas żadnej mocy. Jesteśmy kośćmi które wskrzesił, trupami, w które 

tchnął życie. Znalazł nas na cmentarzu. 

„Bóg czynił też niezwykłe cuda przez ręce Pawła, tak że nawet chusty i przepaski 

z jego ciała kładziono na chorych, a choroby ustępowały z nich i wychodziły złe 

duchy”. 

Kawałek szmatki wyrywał z choroby ludzi przeczołganych przez cierpienie. Może 

dlatego, że ów „słynny uzdrowiciel” mówił o sobie „jestem poronionym płodem” 

i naprawdę nie była to kokieteria? 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 
Joanna Groszek 

diakonia ewangelizacyjna 

 
Dane fundacji: 

Fundacja Charismata 
im. św. Pawła Apostoła 

35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 8 
 

KRS: 0000431262 
NIP: 813-36-74-368 
REGON: 180881469 

Konto bankowe:  
91 9096 0004 2012 0064  

7957 0002 

Słowo Boże do medytacji 
 02.07. – Mt 8,28-34 Wypędzenie złych duchów 

 03.07. – J 20,24-29 Pan mój i Bóg mój 

 04.07. – Mt 9,9-13 Powołanie Mateusza na Apostoła 
 05.07. – Mt 9,14-17 Nie można stosować zwyczajów Starego Przymierza do Nowego 

 06.07. –  Mt 11,25–30 Jezus łagodny i pokorny sercem 

 07.07. –  Mt 9,18-26 Uzdrowienie kobiety i wskrzeszenie córki Jaira 

 08.07. –  Mt 9,32-37 Jezus lituje się nad ludźmi 

 
 

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. W czasie wakacji spotkania Wspólnoty będą się odbywać jak dotychczas w każdy 

wtorek o 19.15 w Bernardyńskim Centrum Religijno-Kulturowym. 

2. Dnia 8 lipca 2014 o godz. 19.30 zapraszamy wszystkich członków Wspólnoty na 

Mszę Wspólnotową oraz adorację Najświętszego Sakramentu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 pogotowie wstawiennicze tel. 884-31-51-51 

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



  
 


