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Nie opuszczaj nas na 
zawsze, przez wzgląd 

na święte Twe imię 
nie zrywaj Twego 

przymierza. Nie od-
wracaj od nas swego 

miłosierdzia. 
 

Dn 3, 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kryteria prawdziwości charyzmatów 
O. Andrzej Brzeziński OFM 

 

„Od samego początku dziejów Kościoła zjawisko charyzmatów było czymś kontrower-
syjnym. Charyzmaty poszczególnych wiernych wprowadzały nieraz zakłócenia w zwy-
czajne życie wiernych i przysparzały kłopotów władzy hierarchicznej. Już sam Apostoł 
Narodów, jakkolwiek sam podkreślał ich doniosłość, musiał w praktyce interweniować 
przeciw nadużyciom ze strony impulsywnych charyzmatyków w imię zachowania po-
rządku w zebraniach liturgicznych i preferowania we wszystkim ładu oraz miłości" (S. 
Witek). 
 
Analizując teksty świętego Pawła możemy wyprowadzić następujące kryteria prawdziwo-
ści charyzmatów: 
 
kryterium wewnętrzne: 
- miłość 
- pożytek wspólnoty 
- budowa Kościoła 
 
kryterium zewnętrzne: 
- to jest autorytet apostolski. 
 
Autor listu do Koryntian zestawiając charyzmaty z miłością, tę drugą nazywa drogą do-
skonalszą. W rozdziale trzynastym tego listu Apostoł Narodów wyraźnie relatywizuje cha-
ryzmaty spektakularne, wskazując na właściwą hierarchię wartości: „najważniejsza jest 
miłość”. Dlatego wszystkie charyzmaty mają znajdować się w służbie miłości. Chodzi tu o 
służbę Bogu oraz o służbę bliźnim, dla których pożytku są one przeznaczone. 
 
Kolejnym wewnętrznym kryterium prawdziwości charyzmatów jest pożytek wspólnoty. 
Duch Święty objawia się w różnych charyzmatach właśnie dla pożytku innych i dla dobra 
Kościoła, nie wykluczając przy tym także tego, który się nimi posługuje. Charyzmatyk jest 
bowiem pierwszą osobą korzystającą z udzielonego mu daru, ponieważ przekazywanie 
innym darów Bożych jest zawsze okazją do pogłębienia osobistego związku z Bogiem i 
wzrostu miłości. 
 
Następnym kryterium wewnętrznym jest funkcja budowania Kościoła. Jeżeli używanie 
charyzmatów wprowadza jakiś zamęt i burzy jedność Kościoła Bożego, to jest ono fałszy-
we, działa w nim antychryst, a nie Duch Pana. 
 
W dwunastym rozdziale Listu do Rzymian święty Paweł stwierdził, że charyzmaty muszą 
być jakoś podporządkowane rozumowi i domagają się rozumnej refleksji od strony chary-
zmatyka. Nie są one rzeczywistością, którą należy przyjąć i automatycznie realizować. 



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 

Konieczny jest tu proces rozumnej oceny, polegający wpierw na rozpoznaniu swego cha-
ryzmatu i na rozeznaniu czy okoliczności pozwalają na aktualizację tego daru. 
 
Innym znakiem pozwalającym określić autentyczność charyzmatów, jest kryterium ze-
wnętrzne, do którego należy tradycja apostolska. Wywodzi się ona od Chrystusa i ma 
charakter normatywny. Z tej władzy korzystał św. Paweł i dlatego zdecydowanie inter-
weniował w sposób korzystania z charyzmatów. Kościół czasów apostolskich nie opierał 
się na wolnej ekspansji indywidualnych inspiracji bez żadnych reguł, lecz cieszył się auto-
rytetem apostolskim, który natchnionym charyzmatykom stawiał konkretne wymagania. 

Słowo Boże do medytacji 
 śr – Mt 20, 17-28 Syn Człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie 

 cz – Łk 16, 19-31 Przypowieść o Łazarzu i bogaczu 

 pt – Mt 21, 33-43. 45-46 Przypowieść o dzierżawcach winnicy 

 so – Łk 15, 1-3. 11-32 Przypowieść o synu marnotrawnym 

 n – J 2, 13-25 Zapowiedź męki i zmartwychwstania 

 pn – Łk 4, 24-30 Jezus został posłany do wszystkich ludów 

 wt – Mt 18, 21-35 Przypowieść o niemiłosiernym słudze 

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 i inne.). 
 O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia. 
 W intencji rekolekcji dla mężczyzn (25-28 marca 2012). 
 W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 
 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 

Ogłoszenia 

1. Za tydzień spotkanie Wspólnoty wg normalnego harmonogramu – 18.30 – Msza 
w Bazylice, a po niej spotkanie w auli bł. Jana Pawła II. Bardzo prosimy wszystkich 
członków Wspólnoty o obecność – będziemy podejmować bardzo ważne kwestie 
dotyczące organizacji Wspólnoty. Prosimy o modlitwę. 

2. W dniach 17-18 marca w Chmielniku odbędzie się kolejna sesja modlitw o uwol-
nienie. Oprócz ekipy z Łodzi i z Kielc posługiwać będą również osoby z naszej 
Wspólnoty (które zgłosiły się do Jacka). 13 marca po spotkaniu wspólnoty odbę-
dzie się krótkie spotkanie diakonii modlitwy o uwolnienie. Lista osób chcących 
skorzystać z modlitwy została zamknięta. 

3. Następna katecheza audiowizualna, pt. „Ojcostwo czy dziadostwo?” z udziałem 
Franciszka Kucharczaka, redaktora „Gościa niedzielniego” odbędzie się 20 marca 
o g. 19.10. 

 
 

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


