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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. 2/2 

 autor: ks. Marcin Kozyra SDB 

 
16. Wielbienie Boga, także na głos, głoszenie Jego panowania, Jego zwycięstwa na taką czy 

inną sytuacją może nam pomoc. Stale żyjmy poddani Jezusowi i w Jego zwycięstwie, uzna-

wajmy Go za naszego Pana i Zbawiciela. 

17. Wielbienie Boga nie jest tylko naszym wyborem, ale przede wszystkim wolą Boga. Wiel-

bimy Boga nie dlatego, że wszystko świetnie nam idzie; wielbimy Boga, bo On jest miłością, 

dobrem, bo dał nam życie i prowadzi nas do życia wiecznego. Wielbimy Boga nie dlatego, że 

nam się wszystko dobrze układa; wszystko nam się układa, dlatego, że wielbimy Boga! Skut-

kiem uwielbienia jest to, że w gruncie rzeczy wszystko się układa! 

18. Czasem we wspólnocie boimy się uwielbiać Boga na głos. Spontaniczne uwielbienie wy-

maga ducha dziecięctwa i prostoty serca. 

19. Maryja cała jest uwielbieniem i dziękczynieniem. Wielbi Boga w Magnificat i może Go 

wielbić, bo pamięta o wielkich rzeczach, które Bóg jej uczynił. 

20. Wspaniałym sposobem uwielbienia Boga jest śpiewanie z całego serca hymnów, psal-

mów, czy pieśni pełnych ducha, których słowa są zaczerpnięte z Biblii. 

21. Uwielbiając Boga odrywam się od samego siebie, aby zwrócić się do Boga i kontemplo-

wać Jego dzieła. Zapominam o sobie, o swoich problemach, i uczę się koncentrować tylko na 

Bogu i na Jego woli. 

22. Ten, kto wielbi Boga, składa Mu najmilszą ofiarę: swoją własną chwałę. Na tym polega 

i oczyszczająca moc uwielbienia. W uwielbieniu kryje się pokora! 

23. Co przeszkadza w wielbieniu Boga? 

a)  słaba wiara, fałszywy obraz Boga, 

b)  pycha, czyli koncentracja na sobie, 

c)  nieakceptacja swego życia, 

d)  brak przebaczenia ludziom, swoim wrogom, 

e)  zniewolenie duchowe, spętanie przez złego ducha. 

24. Uwielbienie Boga jest jedną z najskuteczniejszych dróg uzdrowienia wewnętrznego. 

Uwielbiając Boga oddaję Mu pierwsze miejsce w moim życiu i pozwalam Mu działać w mo-

im życiu. 

25. Wielbiąc Boga człowiek uczy się współodczuwania, gdyż ten, kto naprawdę kocha Boga, 

kocha i tych, których kocha Bóg. Uwielbienie Boga prowadzi do służby drugiemu człowie-

kowi, w którym odnajduje się cierpiące oblicze Chrystusa. 

26. Uwielbienie we wspólnocie tworzy jej jedność, harmonię. Gdy razem wielbimy Boga, On 

oczyszcza nasze serca z pretensji, nadmiernych oczekiwań, niechęci. Odnajdujemy na nowo 

wspólnotę jako miejsce komunii z Bogiem i ludźmi. 

27. Wiele małżeństw, wspólnot rozpada się, gdy zabraknie w nich uwielbienia Boga. Gdy we 

wspólnocie jej członkowie przestają wielbić Biga, tam diabeł rozsiewa żale, pretensje, podsy-

ca podziały, oskarżenia. Poważnym grzechem wspólnotowym jest zapomnienie o uwielbieniu 

Boga! 

28. Owocem uwielbienia jest obalanie murów, przemiana sytuacji, które po ludzku wydają się 

bez wyjścia. Gdy św. Paweł i Sylas wielbili Boga w wiezieniu otwarły się drzwi i opadły 

z nich kajdany. Byli wolni! 

29 Gdy Izraelici szli na walkę z wrogami w pierwszym szeregu ustawiali śpiewaków, którzy 



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 

wielbili Boga i odnosili zwycięstwo! 

30. Jozue zdobył Jerycho bronią uwielbienia. Siedem dni z rzędu wojsko okrążało mury Jery-

cha grając i śpiewając Bogu! Stąd wywodzi się modlitwa zwycięstwa zwaną „modlitwą Jery-

cha”. Gdy jesteś w trudnej sytuacji to przez siedem dni znajdź czas na wielbienie Boga, a Bóg 

pokaże ci swoją moc. 

31. Uwielbienie uwalnia od lęku i strachu. Lęk to reakcja kogoś, kto nie znalazł dla siebie 

schronienia. Wielbiąc Boga, w Nim znajdujemy oparcie i schronienie. 

32. Jednym z upragnionych owoców uwielbienia jest radość. Serce, które umie wielbić Boga 

i umie dziękować, jest sercem radosnym! 

33. Eucharystia jest największą modlitwą uwielbienia. W niej na koniec modlitwy euchary-

stycznej mówimy: „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze 

wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki 

wieków. Amen”. 

33. „Wszystko, co żyje - niech wielbi Pana! Alleluja!” 

 

 

Słowo Boże do medytacji 
 16.07. – Mt 11, 25-27 Tajemnice królestwa objawione prostaczkom 

 17.07. – Mt 11, 28-30 Jezus cichy i pokorny sercem 

 18.07. – Mt 12, 1-8 Syn Człowieczy jest Panem szabatu 

 19.07. – Mt 12, 14-21 Jezus cichy i pokorny sercem 

 20.07. –  Rz 8, 26–27 Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości 

 21.07. –  Mt 12, 38-42 Znak Jonasza 

 22.07. –  J 20, 1.11-18 Zmartwychwstały Chrystus ukazuje się Magdalenie 

 
 

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  


