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„Obyś mi  

prawdziwie  

błogosławił”. 

 

(1Krn 4,10) 
 
 
 
 
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 
 
19.15 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 

 
Telefon Wspólnoty:  

884 31 51 51 
 

„Błogosławieństwo”. 
autor: Jacek Fura 

Czym jest błogosławieństwo? 

W Katechizmie Kościoła Katolickiego możemy przeczytać: „Błogosławienie jest czynnością Bo-

ską, która daje życie i której źródłem jest Ojciec. Jego błogosławieństwo jest równocześnie sło-

wem i darem” [1078] oraz: „Błogosławieństwa są odpowiedzią na naturalne pragnienie szczęścia. 

Pragnienie to ma Boskie pochodzenie; Bóg wszczepił je w serce człowieka, by przyciągnąć je do 

siebie, ponieważ tylko On może je zaspokoić.” [1718] 

Ponadto błogosławieństwo jest radością z tego, że jestem, że żyję, że mogę cieszyć się swoim 

istnieniem; jest spełnieniem, budowaniem swojej wartości, szczęściem, powodzeniem.  

Czym jest przekleństwo? 

Przekleństwo jest odwrotnością błogosławieństwa. Nie są to wyłącznie słowa złorzeczenia. Prze-

kleństwo przybiera różne formy. Dokonuje się ono m.in. wtedy, gdy ignoruje się dziecko, nie 

zwraca się na nie uwagi, daje się mu do zrozumienia, że jest niechciane, że nie zasługuje na miłość 

i uwagę. Przekleństwo to też nie okazywanie mądrej miłości, nie wytyczanie granic. Każde słowo 

poniżenia człowieka jest przekleństwem, uwłaczanie jego godności: że do niczego się nie nadaje. 

Przekleństwo może przybierać też formy niechwalenia, krzyków i awantur, trwania w nałogach, 

zamykania się w bólu.  

Jak powinniśmy się modlić o błogosławieństwo? 

W Biblii znajdujemy człowieka o imieniu Jabes. Imię to znaczy „ponieważ w bólu porodziłam”, 

inaczej: „ból”. Był on przeklęty przez matkę, niechciany i ośmieszony, narażony na piętnowanie 

do końca życia, odrzucany, poniżany i samotny. Mimo to miał w sercu wielką desperację, aby 

jego życie zostało odmienione. W sposób bezpośredni modlił się i wołał do Boga o błogosławień-

stwo: „A Jabes wołał do Boga Izraela tymi słowy: Obyś mi prawdziwie błogosławił i poszerzył 

moje granice, oby ręka Twoja była ze mną i obyś zachował mnie od złego, aby mnie ból nie do-

tknął. I Bóg spełnił jego prośbę.” [1 Krn 4, 10] 

Jabes ufał, że Bóg sam będzie wiedział co dla niego będzie najlepsze i właśnie o to najlepsze się 

modlił. Pozwolił Bogu, aby On spełnił swoje marzenia co do niego, a nie odwrotnie. Był pewien, 

że urodził się dla czegoś więcej, niż to co miał i czego doświadczał. Prosił Pana o powiększenie 

tego wszystkiego, co otrzymał, aby mógł dotykać więcej osób dla Bożej chwały. Jabes prosił też o 

to, by jego serce nie popadło w pychę, prosił Boga o pomoc, by poradził sobie z błogosławień-

stwem i aby zawsze pamiętał od Kogo je otrzymał. Był świadomy, że jeśli jego granice się posze-

rzą, to wróg diabeł zacznie się bardziej nim interesować, ponieważ Jabes stanie się dla niego 

większym zagrożeniem, stąd prosił Boga o to, by zachował go od złego. Wreszcie, prosił on Boga 

by odmienił jego życie z przekleństw i nędzy do błogosławieństwa i chwały. Prosił o nowe życie, 

by rany serca zamieniły się w skarby, którymi mógłby służyć innym, by jego rany go nie zabiły, 

ale przez te rany by wypływała Boża łaska dla niego i innych ludzi.  

Jak mamy błogosławić innych? 

W Księdze Liczb czytamy: „I znowu Pan do Mojżesza tymi słowami: ‘Powiedz Aaronowi i jego 

synom: tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiedz im: Niech cię Pan błogosławi i strzeże. 

Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie 

oblicze Swoje i niech cię obdarzy pokojem. Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a 



 

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 

 

Ja im będę błogosławił’.” [Lb 6, 22-27] 

Rozpromienić nad kimś swe oblicze, to patrzeć z dumą, z radością, z miłością, chwalić za coś. Tak 

właśnie patrzy na nas Bóg. Zwrócić na kogoś swoje oblicze, to zauważyć kogoś, dostrzec, być 

ważnym dla kogoś.  

Kto otrzymuje błogosławieństwo? 

Jezus mówi, że „błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je” [Łk 11, 28]. Kto 

słucha Słowa Bożego i je zachowuje, może usłyszeć że jest chciany i stworzony z miłości, jak jest 

bardzo kochany przez Boga, może doświadczyć tego, jak Bóg go prowadzi, doświadczyć osobi-

stego spotkania z Bogiem i jego Miłością. Bóg przez swoje Słowo przywraca godność dziecka 

Bożego, tłumaczy życie i nadaje mu sens.  

Na przyjęcie błogosławieństwa zamyka nas grzech, nieprzebaczenie, nienawiść, bałwochwalstwo, 

zazdrość innym. Natomiast, jeśli błogosławimy innych, tym samym otwieramy się na błogosła-

wieństwo spływające na nas.  

„Bojaźń Pana jest jak raj błogosławieństwa, a jej osłona przewyższa wszelką sławę.” [Syr 40, 27]. 

Dlatego lęk przed popełnieniem grzechu z miłości do Boga i życie w tożsamości dziecka Bożego 

jest źródłem błogosławieństwa.  

 

Słowo Boże do medytacji 
 30.07. – Mt 13, 44-46 Przypowieści o skarbie i perle 

 31.07. – Mt 13, 47-53 Przypowieść o sieci 

 01.08. – Mt 13, 54-58 Jezus nie przyjęty w Nazarecie 

 02.08. – Mt 14, 1-12 Śmierć Jana Chrzciciela  

 03.08. –  Mt 14, 13-21 Cudowne rozmnożenie chleba 

 04.08. –  Mt 14, 22-36 Jezus kroczy po jeziorze 

 05.08. –  Mt 15, 1-2. 10-14 Niebezpieczeństwo zaślepienia 

 

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. Szczegóły u Wiesi – tel. 662-372-723. Prosimy o pomoc w przygoto-

waniach. 

 

Jeśli chcesz przekazać darowiznę, ofiarę lub dziesięcinę, możesz to zrobić na cele 

statutowe naszej 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  


