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„Jak słońce  

wschodzące na  

wysokościach  

Pana, tak piękność 

dobrej kobiety  

między ozdobami jej 

domu”. 

 

Syr 26,16 
 
 
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 

„Kobiety w genealogii Jezusa” 
autor: Nikodem Kruba 

 

Ewangelista Mateusz podając rodowód Jezusa umieszcza w nim postacie wielobarwne: od 

świętych, nawróconych, po zatwardziałych grzeszników. Uwagę przykuwają umiejsco-

wione w genealogii kobiety! W owych czasach kobiet nigdy nie umieszczano w rodowo-

dach. A tu mamy ich aż 5. Są to Tamar, Rachab, Rut, żona Uriasza i Miriam (Maryja). 

Dlaczego tam się znalazły? Co sprawiło, że Jezus tak silnie się z nimi utożsamia? Co je 

wyróżnia?  

Wszystkie one znalazły się w sytuacji zagrożenia własnego życia oraz  były obce dla Izra-

ela. Tamar, Rachab i Rut to poganki. Żona Uriasza jest wyoobcowana przez grzech cu-

dzołóstwa, a Miriam przez niedowierzanie ludzi w poczęcie za sprawą Ducha Świętego. 

Bóg w losach tych kobiet objawia się pięknie, prosto, czasem zaskakująco – wręcz wbrew 

samemu sobie zawieszając lub przekraczając prawa, które sam ustanowił. 

Pierwsza z nich to Tamar – Kananejka. Jej historia jest zapisana w 38 rozdziale Księgi 

Rodzaju. Na pierwszy rzut oka wydaje się pobocznym wątkiem głównego nurtu, tj. dzie-

jów sprzedanego przez braci do Egiptu Józefa. Jednak jej rola jest bezcenna. Dotyczy na-

wrócenia i przemiany Judy. Dzięki Tamar, Juda odkrywa swój grzech, swoją małostko-

wość i pychę. Zaczyna doceniać korzenie, od których się odciął, podąża drogą Boga, by 

w końcu ofiarować własne życie za brata. Juda otrzymuje od Jakuba błogosławieństwo 

syna pierworodnego (chociaż jest czwarty), a jego potomek zrodzony z Tamar – Peres 

staje się przodkiem króla Dawida. 

Kolejną kobietą jest Rachab – prostytutka w Jerychu, miasta słynącego z potężnych mu-

rów. Jozue wysyła tam potajemnie zwiadowców, po to, aby przekonać samego siebie i 

Izraelitów do wykonania zadania, którego żąda Bóg. Rachab ukrywa, ratuje szpiegów 

i daje świadectwo wierze. Jej słowa przekazane Jozuemu stają się hasłem do wymarszu 

dla całego ludu Bożego. 

Rachab razem z Abrachamem i Mojżeszem jest wymieniona w 11 roz. Listu do Hebraj-

czyków jako bohaterka wiary. 

Rut z Moabu. Rut poświęcona jest niewielka księga licząca 4 rozdziały. Rut jest Moabit-

ką, czyli najbardziej obcą z obcych Izraelowi. Moabici ze względu na to, że nie przepuści-

li wojsk Izraela przez swoje ziemie, a nawet próbowali za sprawą Balaama rzucić klątwę 

na naród wybrany, zostali przeklęci przez Boga. Panował absolutny zakaz kontaktu z 

Moabem. Dla przykładu potomstwo Egipcjanki w trzecim pokoleniu mogło zostać przyję-

te do Izraela, a Moabitki nawet w dziesiątym pokoleniu nie mogło zostać przyjęte do tego 

narodu. W Rut te przepisy zostają zniesione. Z jej związku z Boozem (synem Rachab) 

rodzi się Obed – dziadek Dawida. 

Żona Uriasza. Wiemy bardzo dobrze jak miała na imię żona Uriasza – to Batszeba. Jednak 

jej imię, jej tożsamość, plan Boga na jej życie brzmiał „żona Uriasza”. Bóg nie cofa od 

niej łaski, pomimo grzechu cudzołóstwa. Na początku poznajemy ją jako bierną uczest-

niczkę dramatycznych wydarzeń. W końcu okazuje się godna miana „żony Uriasza”. Gdy 

życie Dawida osiąga swój kres i rozpoczynają się dworskie intrygi i knowania w celu 

przejęcia schedy po królu, Batszeba mężnie wstawia się za swoim synem Salomonem. 

 



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 

 

Miriam — matka Jezusa. Ostatnia wymieniona kobieta to oczywiście Miriam, matka Je-

zusa. Do Miriam przybywa archanioł Gabriel i mówi, że znalazła łaskę w oczach Najwyż-

szego i porodzi Jego syna. Miriam zostaje brzemienną za przyczyną Ducha Świętego i... 

staje się podejrzaną o cudzołóstwo. W okresie narzeczeństwa grzech cudzołóstwa był 

traktowany poważniej, niż w czasie małżeństwa. Zarówno mężczyznę, jak i kobietę kara-

no ukamienowaniem. Miriam jednak nie tłumaczy się Józefowi – milczy. Dopiero we śnie 

Józef dowiaduje się całej prawdy od anioła. Miriam z rodziną zostaje odtrącona przed 

porodem w Betlejem, jest zmuszona szukać bezpieczeństwa w Egipcie. Przez swoją uf-

ność, a także wrażliwość na przyziemne ludzkie sprawy, „przymusza” Jezusa do pierw-

szego cudu – przemiany wody w wino. Niemal zawsze obecna przy Synu, najcięższe do-

świadczenie przeżywa podczas Jego ukrzyżowania.  

 

Słowo Boże do medytacji 
 06.08. – Mt 17, 1-9 Przemienienie Pańskie 

 07.08. – Mt 16, 13-23 Wyznanie Piotra i pierwsza zapowiedź męki 

 08.08. – Mt 16, 24-28 Konieczność wyrzeczenia 

 09.08. – Mt 25, 1-13 Przypowieść o dziesięciu pannach 

 10.08. – Mt 14, 22–33 Jezus chodzi po jeziorze 

 11.08. –  Mt 17, 22-27 Podatek na świątynię 

 12.08. –  Mt 18, 1-5.10.12-14 Godność dzieci. Przypowieść o zabłąkanej owcy 

 

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. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę na ognisku w Wy-

żnem. Szczególne podziękowania dla Ani i Pawła za udostępnienie Winnicy, 

wszystkim, którzy włożyli swój wkład w przygotowanie poczęstunku oraz o. Wik-

torowi i Grupie Ewangelizacyjnej Claret Gospel z Wybrzeża Kości Słoniowej za 

wspólną zabawę. 

 

 

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  


