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Nie przyszedłem we-
zwać do nawrócenia 
sprawiedliwych, lecz 

grzeszników. 
 

Łk 5, 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modlitwa na spotkaniu grupy Odnowy (cz. 2) 
Jolanta Czapnik 

 

Jeden z pierwszych artykułów o Odnowie Charyzmatycznej nosił tytuł: „Ludzie, 
którym modlitwa sprawia przyjemność”. Wierzę, że po ponad czterdziestu latach 
istnienia tego ruchu, to stwierdzenie jest nadal aktualne.  
  

RECEPTA NA UWIELBIENIE 
 

Bardzo dobrą formą praktykowania uwielbienia – zarówno we wspólnocie, jak i indywi-
dualnie – jest dar modlitwy w językach. Święty Paweł nazywa go najmniejszym z darów, 
ale pisze też: „Chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami” (1 Kor 14, 5). Nasz umysł nie 
potrafi sformułować godnych Boga słów chwały, a modląc się własnymi słowami – szybko 
doświadczamy, jak niewiele potrafimy powiedzieć. Dar języków to dar modlitwy, język 
dany ku wielbieniu Boga. Skutecznie wznosi do Niego nasze serca. „Ten bowiem, kto 
mówi językami, nie ludziom mówi, lecz Bogu”. Jest to dar uległości, poddania się Bogu, 
przyzwolenia, aby modlił się w nas Duch Święty. Napięcia, depresje, strach, pokusy nikną 
podczas modlitwy w językach. Również gdy doświadczamy problemów ze skupieniem się, 
możemy modlić się w ten sposób. Ogólnie mówiąc, jest to jedyny język na świecie, który 
jeszcze nikogo nie znieważył, nie zranił, nie okłamał i nie poniżył. Wręcz przeciwnie – bu-
duje jedność pomiędzy ludźmi, którzy się nim modlą. 
 
Tak więc odnówmy naszą gotowość słuchania Boga, nasze uwielbienie i jedność we 
wspólnotach. Niech zachętą do tego będą słowa Psalmu 149: 
 

Alleluja. 
Śpiewajcie pieśń nową Panu; 

chwała Jego niech zabrzmi w zgromadzeniu świętych. 
Niech Izrael się cieszy swym Stwórcą,   

niech synowie Syjonu radują się swym Królem. 
Niech chwalą Jego imię wśród tańców, 

niech grają Mu na bębnie i cytrze. 
Bo Pan w ludzie swoim ma upodobanie 

i zdobi pokornych zwycięstwem. 
Niech chwała Boża będzie w ich ustach, 

a miecze obosieczne w ich ręku (...) 
to jest chwałą wszystkich Jego świętych. 

Alleluja. 

 



Spotkania Wspólnoty 
odbywają się 

we wtorki 
w klasztorze 

OO. Bernardynów 
w Rzeszowie 

 
1730 – adoracja Najświęt-

szego Sakramentu 
1830 – Eucharystia 

1910 – spotkanie modlitew-
no-formacyjne w salce 

(wejście od kiosku klasztor-
nego) 

 
II wtorek miesiąca 

1830 – przygotowanie do 
Mszy świętej 

1845 – Eucharystia w kaplicy 
domowej klasztoru (wyłącz-
nie dla członków Wspólno-

ty) 

 
III lub IV wtorek miesią-

ca 
1730 – adoracja Najświęt-

szego Sakramentu 
1830 – Eucharystia w Bazyli-

ce 
1910 – katecheza audiowizu-

alna (od IX do VI) 

 
Odpowiedzialni za 

Wspólnotę 
 

o. Wiktor Tokarski OFM 
pasterz  

tel. 17.853.34.95 w. 125 
 

Barbara K. 
lider 

Wiesława 
v-ce lider 

Jacek 
v-ce lider 

Barbara K. 
animator 

diakonii adoracyjnej 

Jacek 
animator diakonii modli-

twy wstawienniczej 

Jola 
animator 

diakonii muzycznej 

Barbara S. 
animator 

diakonii miłosierdzia 

Agnieszka 
animator 

diakonii nauczania 

Z nauczania Kościoła 
Drodzy bracia i siostry, całe nasze życie jest podobne do tej długiej nocy walki i modlitwy, 
którą należy strawić na pragnieniu Bożego błogosławieństwa i proszeniu o nie. Tego bło-
gosławieństwa nie można wydrzeć czy wywalczyć licząc na nasze siły, ale powinno się je 
otrzymać z pokorą od Niego jako darmowy dar pozwalający w końcu rozpoznać oblicze 
Pana. Kiedy to ma miejsce, przemienia się całe nasze życie, otrzymujemy nowe imię i 
Boże błogosławieństwo. Jeszcze więcej: Jakub, otrzymujący nowe imię, staje się Izraelem, 
nadaje nowe imię także miejscu, gdzie walczył z Bogiem, gdzie się do niego modlił i na-
zwa je Penuel, co oznacza „oblicze Boga”. Wraz z tą nazwą uznaje to miejsce za wypeł-
nione obecnością Pana, czyni tę ziemię świętą, wpisując w nią niemal wspomnienie tego 
tajemniczego spotkania z Bogiem. Ten, który pozwala się pobłogosławić przez Boga, po-
wierza się Jemu, pozwala się Jemu przekształcać, czyni świat błogosławionym. Niech Pan 
nam pomaga walczyć w dobrych zawodach o wiarę (por. 1 Tm 6,12; 2 Tm 4,7) i prosić w 
naszej modlitwie o Jego błogosławieństwo, aby nas odnawiał w oczekiwaniu na to, gdy 
będziemy widzieli Jego oblicze. 

Benedykt XVI, 25.05.2011 r. 

Słowo Boże do medytacji 
 śr – Mt 6,1-6.16-18 Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie 

 cz – Łk 9,22-25 Kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa 

 pt – Mt 9,14-15 Kiedy zabiorą im oblubieńca, wtedy będą pościć 

 so – Łk 5,27-32 Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz 
grzeszników 

 n – Mk 1,12-15 Jezus był kuszony przez szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali 

 pn – Mt 25,31-46 Chrystus będzie nas sądził z uczynków miłości 

 wt – Mt 6,7-15 Jezus uczy, jak się modlić 

Intencje do modlitwy 
 W intencji Ojca Świętego Benedykta XVI o światło Ducha Świętego i siły fizyczne 

potrzebne do prowadzenia Kościoła. 
 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, chęć do służby i ochronę przed znie-

chęceniem. 
 O rozbudzenie daru proroctwa i utworzenie diakonii prorockiej. 
 O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowi-

zualne, portal Żywa Wiara). 
 O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia. 
 W intencji rekolekcji dla mężczyzn, które mają się odbyć w marcu. 
 W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 
 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 

Ogłoszenia 

1. Za tydzień odbędzie się katecheza audiowizualna, pt. „Niebezpieczna joga”. Go-
ściem spotkania będzie Agnieszka Gryncewicz, która podzieli się swoim świadec-
twem. Prosimy o otoczenie szczególną modlitwą tego spotkania.  

2. Dnia 5 marca przy kościele ksks. Misjonarzy Świętej Rodziny rozpocznie się pięcio-
tygodniowy kurs animacji modlitwy charyzmatycznej prowadzony przez Szkołę 
Nowej Ewangelizacji z Diecezji Przemyskiej. Zapisy do 1 marca. Więcej informacji 
na stronie: www.odnowa.co w zakładce seminaria/kursy/warsztaty. 

 
 

 pogotowie wstawiennicze tel. 884.170.280  
 e-mail: odnowa.bernardyni@gmail.com  www.odnowa.bernardyni.rzeszow.pl  


