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„…Wielbi dusza  

moja Pana,  

i raduje się duch 

mój w Bogu,  

moim Zbawcy”  

 

(Łk 1, 46-47) 
 
 
 
 
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. Amos Smolarek OFM 

pasterz 
tel. 726-776-366 

 

o. Wiktor Tokarski OFM 
opiekun duchowy 

 
 

Marta Fortuniak  lider  
Wiesława Mac v-ce lider 

Jacek Fura v-ce lider  
Piotr Bilo v-ce lider 

 

„Życie w uwielbieniu Boga” cz. 1/2 

 autor: ks. Marcin Kozyra SDB 

 
Uwielbienie to modlitwa, która uznaje, że Bóg jest Bogiem. Modlitwa, która najbardziej po-

doba się Bogu. 

1. Co znaczy uwielbiać? 

a)  to zgadzać się na swoje życie, 

b)  to doświadczać bezwarunkowej miłości Boga 

c)  to widzieć siebie jako dziecko kochającego Ojca, 

d)  to mówić Bogu, że jest ważniejszy od: pieniędzy, zdrowia, powodzenia... 

2. Czym jest modlitwa uwielbienia: 

a)  jest to modlitwa trudna dla początkujących, 

b)  człowiek w niej najbardziej uznaje, że Bóg jest Bogiem, wysławia Go dla Niego samego, 

dlatego, że ON JEST!, 

c)  zapala ona inne modlitwy: błagalną, dziękczynną i zanosi je do Boga, 

d)  rodzi się ona ze słuchania Bożego słowa, 

e)  wyraża się w aktach strzelistych, porywach serca. 

3. Uwielbienie jest czymś więcej niż zwykłą modlitwą – jest sztuką życia, dobrego życia. Całe 

nasze życie powinno stać się uwielbieniem na chwałę Boga. 

4. Uwielbienie Boga to wybór, to decyzja na podejmowanie odnowy życia codziennie, by Bóg 

był bardziej obecny w naszym życiu. 

5. Zawsze mamy powód, by wielbić Boga. Uwielbienie jest świętowaniem potęgi, dobroci 

i piękna Boga. 

6. Wszelkie uwielbienie Boga rodzi się z adoracji i prowadzi do adoracji. W adoracji już nie 

potrzeba słów. To czas wypełniony milczeniem, pełnym Bożej obecności. 

7. Przez całą wieczność będziemy wielbić Boga, gdyż zostaliśmy stworzeni, aby Go oglądać 

na wieki twarzą w twarz. 

8. Jeśli Bóg domaga się, byśmy Go wielbili, to dlatego, że jest to dobre dla człowieka. 

9. Piękno stworzonego świata zachęca, aby wielbić Boga Stwórcę. Smutny to człowiek, który 

nie potrafi się zachwycać pięknem stworzonego świat i odkrywać Nim piękno, dobroć samego 

Boga. 

10. Jesteśmy zaproszeni do tego, by wielbić Boga we wszystkich okolicznościach naszego 

życia. Dynamika uwielbienia opiera się na całkowitej radosnej akceptacji chwili obecnej, któ-

ra jest częścią doskonałej woli Boga wobec nas. 

11. Dynamiką uwielbienia, jej prawdziwym „motorem” jest ufność. Ten, kto wielbi Boga 

w każdych okolicznościach, jest człowiekiem ufności. Ufność rodzi uwielbienie, a uwielbie-

nie – ufność. 

12. Próbujmy przy każdej okazji zanosić do Boga krótkie uwielbienie, zależnie od sytuacji: 

„Chwała Ojcu…”, „Panie, bądź uwielbiony…”. 

13. Uwielbienie jest najskuteczniejszym orężem w walce duchowej ze złym duchem. Diabeł 

nie lubi uwielbienia, bo w ten sposób oddajemy cześć samemu Bogu i Jego chwała wypełnia 

nasze serca. 

14. Czasami na modlitwę uwielbienia idzie się jak na taniec, a czasem jak do walki. 

15. Uwielbienie we wspólnocie rozlewa się z jednego serca do drugiego tworząc jakby krąg.  

 



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  

 
Ewa Kruczek 

diakonia miłosierdzia  
 

Karolina Kołodziej 
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 

 
Maciej Mierzejewski 
diakonia prowadzenia  

spotkań 
 
 

 
 

 

Z serca na wargi i z warg do serca, gdyż uwielbienie moich braci we wspólnocie zstępuje do 

mojego serca. Potrzebuję modlitwy uwielbienia moich braci, tak jak bracia potrzebują mojej 

modlitwy uwielbiania, gdyż uwielbienie ewangelizuje. 

 

Słowo Boże do medytacji 
 09.07. – Mt 10, 1-7 Rozesłanie Apostołów 

 10.07. – Mt 10, 7-15 Wskazania na pracę apostolską 

 11.07. – Mt 19, 27-29 Porzucić wszystko dla Chrystusa 

 12.07. – Mt 10, 24-33 Nie bójcie się ludzi 

 13.07. –  Mt 13, 1-23 Przypowieść o siewcy 

 14.07. –  Mt 10, 34 - 11,1 Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje 

 15.07. –  Mt 11, 20-24 Jezus gromi oporne miasta 

 
 

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 2 sierpnia 2014 o godz. 16.00 organizujemy ognisko w Winnicy Maria Anna 

w Wyżnem. Wkrótce podamy szczegóły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 
 

  
 

 pogotowie wstawiennicze tel. 884-31-51-51 

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


