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"Gdy brat twój 

zgrzeszy [przeciw 

tobie], idź i upomnij 

go w cztery oczy…"  

Mt 18,15 

 
 
 
 
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 
 

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 

 

„Idź i upomnij go” 
autor: ks. Tomasz Jaklewicz  

 

 

1. Kiedy ktoś wyrządza nam jakąś krzywdę, chętniej opowiemy o tym innym ludziom niż 

jemu samemu. Łatwiej poużalać się nad sobą przed innymi, poszukać potwierdzenia, że 

racja jest po naszej stronie, niż spojrzeć w oczy krzywdzicielowi. Braterskie upomnienie 

nie jest łatwe. Wymaga odwagi i miłości do upominanej osoby, także pokory. Celem jest 

„pozyskanie” brata, a nie postawienie na swoim, udowodnienie swoich racji. Nasza inten-

cja musi być czysta. Mamy skłonność do popadania w przesadę: albo w stronę „no, to ja 

mu teraz tak powiem, że pójdzie mu w pięty” albo „ja go nie będę nawracał, zacisnę zęby, 

będę milczał, aż zrozumie”. Warto odnieść to wezwanie Jezusa do konkretnych sytuacji 

np. w małżeństwie. Napomnienie męża, żony… To może być czasem bardzo trudne. Ale 

im dłużej się zwleka z nazwaniem po imieniu krzywdy, którą się odczuwa, tym gorzej. 

Milczenie w sytuacji konfliktowej nie jest neutralne. Może być odebrane jako agresja, 

jako skreślenie z listy bliskich osób. 

2. Drugi stopień napomnienia to wezwanie na pomoc świadków. Cały czas chodzi o pozy-

skanie brata. Nie o osądzenie, ale o wezwanie do nawrócenia. Zło wymaga reakcji. Każdy 

z nas jest grzesznikiem i każdy z nas potrzebuje w różnych sytuacjach upomnienia. To 

pewne. Ale ta świadomość nie zwalnia nas z obowiązku zwrócenia komuś uwagi. Napo-

mnienie nie jest równoznaczne z rzucaniem kamieni, nie jest przykładaniem do kogoś 

swojej subiektywnej oceny. Chodzi o spojrzenie w świetle Bożej prawdy. Kościół pomaga 

nam zobiektywizować nasze oceny, chroni nas od prywatnej „wojenki”, uczy bitwy o du-

sze, o ich ratowanie przed zgubą. Wiara może i powinna być miarą oceniającą poglądy 

i postawy ludzi. Bo wiara jest prawdą. Jej światło pomaga nam zobaczyć, że ktoś wchodzi 

na złą drogę. Nieraz lękamy się napomnieć innych. Bożkiem stała się dziś indywidualna 

wolność. Ale wolność bez prawdy, bez miłości jest niewiele warta. To, że kogoś upomi-

nam, nie oznacza wcale, że jestem (czuję się) mądrzejszy, lepszy czy świętszy. Napo-

mnienie jest pokornym przypomnieniem bratu i sobie, że nad nami jest Bóg, który jest od 

nas mądrzejszy, lepszy i świętszy.   

3. „A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik”. Wciąż sły-

szę, że Kościół nie powinien nikogo wyklinać, bo to się sprzeciwia miłości. Ale ludzie, 

którzy tak mówią, zmieniają zdanie, gdy chodzi o pewne grzechy, np. seksualne naduży-

cia duchownych. Wtedy nie mają wątpliwości, że Kościół musi postępować bardzo suro-

wo. Ekskomunika jest najcięższą karą. Ale nadal chodzi o „pozyskanie brata”, nadal cho-

dzi o miłość. Każda kara w Kościele ma cel naprawczy, ratunkowy. Chodzi także 

o ochronę tożsamości wspólnoty. Jezus przyjmował do grona swoich przyjaciół celników 

i pogan. Ale warunek był jeden – uznanie swoich grzechów, podjęcie pokuty, przemianę 

życia, otwarcie się na miłosierdzie Boga. 
 

 

 



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 

 

Słowo Boże do medytacji 

 10.09. – Łk 6, 20-26 Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom 

 11.09. – Łk 6, 27-38 Przykazanie miłości nieprzyjaciół 

 12.09. – Łk 6, 39-42 Obłuda 

 13.09. – Łk 6, 43-49 Dobre i złe drzewo. Dobra i zła budowa 

 14.09. – J 3, 13-17 Krzyż narzędziem zbawienia 

 15.09. – J 19, 25-27 Maryja pod krzyżem Jezusa 

 16.09. – Łk 7, 11-17 Wskrzeszenie młodzieńca z Nain 

 

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 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. Zapraszamy wszystkich do wspólnego wyjścia do kina „Zorza” na film pt. „Ziemia 

Maryi” - 17 września 2014, godz. 19.00, cena biletu 10 zł. Zapisy i wpłata pienię-

dzy u Małgorzaty Frączak. 

2. W dniach 25 – 26 października 2014 w Taborze odbędą się warsztaty uwielbienia 

Boga tańcem. Szczegóły i zapisy wkrótce. Zapraszamy! 

3. W dniu 10 października 2014 rozpoczynamy warsztaty pisania ikon. Szczegóły 

i zapisy wkrótce. Zapraszamy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  


