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„ Uczynił wszystko 

pięknie w swoim  

czasie (…)” 

 

Koh 3,11 
 
 
 
 
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 

 

„Uwielbienie Boga Stwórcy” 
autor: Sławomir Baran 

 
Któż z nas nie zachwycił się choć raz pięknem otaczającej nas przyrody? Jedni potrafią  dostrze-

gać  i podziwiać uroki roślin, kwiatów, drzew zwracając uwagę na najdrobniejsze szczegóły. Inni 

spoglądając w przestrzeń chcą zachować w pamięci wspaniałe krajobrazy masywów górskich. Są 

również tacy, u których zachwyt budzi gwieździste niebo, kosmiczna przestrzeń. Przykładów tego, 

co nas może zachwycać jest bardzo wiele, ale najważniejsze w tym jest to, że ten zachwyt jest 

naturalnym sposobem uwielbienia Boga, który jest Stwórcą, początkiem i Panem wszelkiego ist-

nienia. 

Bóg objawia się człowiekowi najpierw jako Stwórca: „Na początku Bóg stworzył…” (Rdz 1,1). 

Pierwsze stronice Pisma Św. zawierają przepiękne opisy stworzenia świata i człowieka. Są one 

przede wszystkim hymnem pochwalnym na cześć Boga, który poprzez słowo powołał do istnienia 

kosmos i nas samych. Prawda o Bogu Stworzycielu wybrzmiewa również w początkowych sło-

wach „Credo”: „Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela”. Można zatem stwierdzić, że jest ona funda-

mentem naszej wiary.  

Zatrzymanie się nad tajemnicą Boga Stwórcy skłania do zadania pytania: Dlaczego Bóg stwarza 

świat i człowieka skoro jest On w pełni doskonały i niczego Mu nie brakuje? Jak zauważa św. 

Bonawentura, Bóg nie stwarza wszechświata, aby „powiększyć swoją chwałę, ale aby ją ukazać 

i udzielić” Oznacza to, że Bóg, jako doskonała Miłość dzieli się swoim istnieniem. Cały wszech-

świat, istniejące w nim prawa oraz człowiek jest więc darem miłości Boga. Co to dla nas oznacza? 

Skoro Bóg jest Stworzycielem, to my jesteśmy stworzeniem i nie możemy czynić się Panami ży-

cia. Człowiek jako stworzenie nie może stwarzać, a jedynie wytwarzać. Bóg stwarza, to znaczy 

powołuje do istnienia „ z niczego” (ex nihilo). W Biblii czasownik „stwarzać” (bara) występuje 

tylko w odniesieniu do Boga, nigdy człowieka. Żaden człowiek nie może więc uzurpować sobie 

prawa do bycia Stwórcą. Życie i świat stworzony nie jest więc naszą własnością.  Niestety pokusa, 

aby być jak Bóg obecna jest bardzo mocno również we współczesnym świecie. Wystarczy wspo-

mnieć o ogromnej skali aborcji (54 mln dzieci rocznie jest zabijanych w łonach matek), czy euta-

nazji. Te zjawiska są niczym innym jak odwróceniem stwórczego porządku, gdzie człowiek czyni 

siebie Panem istnienia i on zaczyna decydować o życiu i śmierci.  

Warto zauważyć, że Bóg stwarza „z niczego” także w odniesieniu do naszego życia duchowego. 

Może nie tylko wskrzesić nasze ciała po śmierci, ale wydostać nas z „nicości” (z ruin naszego 

życia) do pełni życia. Bóg jest więc Stworzycielem nie tylko naszego istnienia, ale nieustannie 

„stwarza nas na nowo”, porządkując nasze życie uwikłane w grzech. 

Jak naucza Kościół istnienie Boga Stwórcy można poznać w sposób pewny z Jego dzieł, dzięki 

światłu rozumu ludzkiego (KKK 286). W Piśmie Św. mamy wiele fragmentów potwierdzających 

tę prawdę. W Księdze Mądrości czytamy, że „Głupi z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali 

Boga: z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na dzieła, nie poznali Twór-

cy” (Mdr 13,1). Potwierdza to również Św. Paweł w Liście do Rzymian: „Albowiem od stworze-

nia świata niewidzialne Jego przymioty- [...] stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak 

że nie mogą się wymówić od winy" (Rz 1, 19-20).  

Refleksja nad prawdą o Bogu Stworzycielu skłania nas do postawy dziękczynienia i uwielbienia 

Boga za piękno przyrody. Przykład takiej postawy daje nam św. Franciszek, który całym swoim 

życiem wychwalał Boga za dzieło stworzenia. Jego modlitwa uwielbienia niech będzie dla nas 

inspiracją do odkrywania otaczającej nas przyrody jako daru Boga i wychwalania Go za jej pięk-

no. 

Najwyższy, wszechmogący, dobry Panie, 

Twoja jest sława, chwała i cześć, i wszelkie błogosławieństwo. 



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 

 

Tobie jednemu, Najwyższy, one przystoją, 

i żaden człowiek nie jest godny wymówić Twego Imienia.  

Pochwalony bądź, Panie mój, ze wszystkimi Twoimi stworzeniami, 

szczególnie ze szlachetnym bratem naszym słońcem, 

przez które staje się dzień i nas przez nie oświecasz. 

I ono jest piękne i świecące wielkim blaskiem: 

Twoim, Najwyższy, jest wyobrażeniem.  

Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata naszego, księżyc 

i nasze siostry gwiazdy; 

ukształtowałeś je na niebie jasne, i cenne, i piękne (…)  

 

 

Słowo Boże do medytacji 

 20.08. – Mt 20, 1-16a Przypowieść o robotnikach w winnicy 

 21.08. – Mt 22, 1-14 Przypowieść o zaproszonych na ucztę 

 22.08. – Łk 1, 26-38 Bóg da Jezusowi tron Dawida 

 23.08. – Mt 23, 1-12 Kto się wywyższa, będzie poniżony 

 24.08. – Mt 16, 13–20 Tobie dam klucze królestwa niebieskiego 

 25.08. –  Mt 23, 1.13-22 Zaślepienie faryzeuszów 

 26.08. –  J 2, 1-11 Wesele w Kanie Galilejskiej 

 

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. Msza Święta planowana na 26 sierpnia 2014 r. została odwołana. W tym dniu, jak 

dotychczas, odbędzie się spotkanie modlitewne o godz. 19.15 w Bernardyńskim 

Centrum Religijno-Kulturowym. 

2. 31 sierpnia 2014 (niedziela) o godz. 17.00 zapraszamy wszystkich na Mszę Świętą 

Wspólnotową, która odbędzie się w Domu Rekolekcyjnym „Tabor” ul. Połonińska 

25. Po Mszy Św. zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu, „Moc 

Uwielbienia – Dzień Święty święcić!” oraz agapę. 

     

 

 

 

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  


