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A jeśli ktoś Mi służy, 
uczci go mój Ojciec. 

 
J 12, 26b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dziś potrzeba modlitwy o owoce! (cz. 2) 
o. Tom Forrest CssR 

 

Co by było, gdyby istniał supermarket sprzedający nie chleb i mleko, ale wyłącznie dary Ducha 
Świętego? Tyle ile potrzebujesz, bez ograniczeń – pokoju, miłości, cierpliwości, radości… Gdy-
bym miał taki supermarket, Bill Gates przychodziłby do mnie po kredyt! 

Bóg nie rzuca słów na wiatr 
W Ewangelii św. Mateusza czytamy, że Bóg jest z nami aż do końca świata (por. Mt 28, 20). Każ-
dego dnia, jaki spędzimy tu na ziemi. Przypomnij sobie o tej obietnicy, gdy kolejny raz przyjdzie ci 
słuchać czyjejś skargi typu: „Nikt mnie nie kocha”. Przeczytaj Psalm 118, 119 i 136. Trzydzieści 
pięć razy Bóg mówi nam w nich o tym, że nas kocha. Nie ma takiej przeszkody, która mogłaby nas 
odłączyć od Boga. Nasze „czipsowe postanowienia” idą w zapomnienie, zanim dobrniemy do 
trzeciego tygodnia postu – ale Boże obietnice trwają na wieki! 
Pismo Święte pełne jest obietnic. Dzieje Apostolskie mówią nam o napełnieniu Duchem Świętym, 
w wielu miejscach znajdziemy też obietnicę przyjścia Zbawiciela. W jaki sposób Bóg ją wypełnił? 
Posłał do nas swego Jednorodzonego Syna. A jak wierny był On misji, którą otrzymał od Ojca? Aż 
do śmierci na krzyżu. Jak więc moglibyśmy kwestionować wierność Boga? Nawet gdy naszą łó-
deczką miotają fale potężnego sztormu – możemy liczyć, że Jezus i z tego nas wyciągnie. Jeśli w 
podobnych sytuacjach ulegamy lękowi, to nie znamy Jezusa tak naprawdę. A On raz za razem 
powtarza: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: nie nabywacie tego przymiotu Bożego, wytę-
żając swoje mięśnie. Otrzymujecie go natomiast, gdy mówicie: «Przyjdź, Jezu, do mojego serca i 
napełnij mnie swoim Duchem Świętym»”. 

A nam potrzeba świadków… 
W drugiej Księdze Machabejskiej czytamy historię pewnej kobiety, heroicznej w swojej wierności 
(2 Mch 7, 1-41). Miała 7 synów, którzy zostali schwytani wraz z nią. Najeźdźcy usiłowali zmusić tę 
rodzinę do zjedzenia wieprzowiny zakazanej przez Prawo, przez co by się skalała. Gdy wszyscy 
synowie wraz z matką odmówili – oprawcy porąbali żywcem każdego z chłopców po kolei. Gdy 
przyszedł czas na ostatniego, król zwrócił się do matki, że może go jeszcze ocalić. Ona jednak 
zaklinała syna, by stał się godzien swoich sześciu braci i pozostał wierny Bożemu Prawu. Wtedy 
chłopiec zwrócił się do swoich katów: „Na co czekacie? Jestem posłuszny nie nakazowi króla, ale 
słucham nakazu Prawa i swoją wiarę złożyłem w Bogu” (por. 2 Mch 7, 30). Ta niezwykła matka 
umierała siedem razy, zanim ją samą zabito – oto, na co potrafi się zdobyć prawdziwa wierność… 
A jak często my dotrzymujemy złożonych obietnic? 
Kiedyś Matce Teresie z Kalkuty zaproponowano comiesięczny czek na 10 tys. dolarów (ofiaro-
dawcą był zakon Rycerzy Kolumba). Ona jednak odmówiła: „Dziękuję, ale nie mogę tego przyjąć. 
Jeśli przyjmę – będę miała pokusę, by zaufać waszym czekom, a nie Panu”. Oto kolejny przykład 
wierności. 
Módl się więc, aby owoc wierności został udzielony tym wszystkim, którzy nazywają samych sie-
bie chrześcijanami. Oby został na nich wylany i wsiąkł w ich serca na zawsze! Gdy tak się stanie, 
ziemia nie będzie już nigdy więcej „padołem łez”. Bo gdy czyjś mąż lub żona będą wierni do końca 
– nigdy nie podejmą decyzji o rozwodzie, zniosą wszelką niedoskonałość partnera i wytrwają przy 
nim. 
Módl się, aby ta cnota napełniła wszystkie kościoły – zamiast modlić się o to, żeby parafianie spę-
dzali choć jedną godzinę (ze 168 w tygodniu) w kościele. No cóż, niektórzy nawet tyle wytrzymać 
w świątyni nie potrafią – przychodzą ostatni, a ulatniają się z niej zaraz po Komunii. 
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Módl się o wierność dla liderów – zamiast modlić się o to, by któryś z nich został ponownie wy-
brany. Bo jeśli będą wierni, zmianę odczuje cały naród. Bóg potrzebuje naszej odpowiedzialności i 
wierności. Hm, kiedyś nawet powiedział, że pragnie, abyśmy byli doskonali… 

Słowo Boże do medytacji 
 śr – J 5, 17-30 Syn Boży ożywia tych, których chce 

 cz – J 5, 31-47 Nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie 

 pt – J 7, 1-2. 10. 25-30 Przeciwnicy zamierzają pojmać Jezusa 

 so – J 7, 40-53 Spory około osoby Jezusa 

 n – J 12, 20-33 Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity 

 pn – Łk 1, 26-38 Maryja pocznie i porodzi Syna 

 wt – J 8, 21-30 Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, poznacie, że Ja jestem 
 

 śr – J 8, 31-42 Prawdziwe wyzwolenie przez Chrystusa 

 cz – J 8, 51-59 Abraham ujrzał mój dzień 

 pt – J 10, 31-42 Jezus oskarżony o bluźnierstwo 

 so – J 11, 45-57 Jezus umrze, aby zgromadzić rozproszone dzieci Boże 

 n – Mt 26, 14 – 27, 66 Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Mateusza 

 pn – J 12, 1-11 Namaszczenie w Betanii 

 wt – J 13, 21-33. 36-38 Zapowiedź zdrady Judasza i zaparcia się Piotra 

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

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

niem. 
 O rozbudzenie daru proroctwa i utworzenie diakonii prorockiej. 
 O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne, 

portal Żywa Wiara i inne.). 
 O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia. 
 W intencji rekolekcji dla mężczyzn (26-28 marca 2012). 
 W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 
 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 

Ogłoszenia 

1. W niedzielę 25 marca w naszej Bazylice rozpoczynają się rekolekcje wielkopostne, 
które prowadzić będzie ks. Jacek „Wiosna” Stryczek. W niedzielę – nauki podczas 
każdej Mszy świętej. W poniedziałek, wtorek i środę – o 9.00 i 18.30. 

2. Równolegle do rekolekcji ogólnych prowadzone będą rekolekcje dla mężczyzn. 
Panów zapraszamy w poniedziałek, wtorek i środę (26-28 marca) na godzinę 
20.00.  

3. W związku z męskimi rekolekcjami nie będzie spotkania Wspólnoty w dniu 27 
marca. Kolejne spotkanie Wspólnoty odbędzie się w Wielki Wtorek po Mszy świę-
tej wieczornej. 

4. Pod adresem www.odnowa.bernardyni.rzeszow.pl dostępna jest już nowa odsło-
na naszej strony internetowej. Zapraszamy do odwiedzania.  

5. Przypominamy o potrzebie deklarowania swojej przynależności do diakonii. Bar-
dzo prosimy, by zgłaszać się do animatorów. 

 
 

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


