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Bóg Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, 

Ojciec chwały, dał 
wam ducha mądrości 

i objawienia w głęb-
szym poznawaniu 

Jego samego… 
 

Ef 1, 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Światełko w piwnicy 
 

o. Augustyn Pelanowski OSPPE 
 

Gdy byłem małym, kilkuletnim chłopcem, często bawiliśmy się w piwnicach spółdzielcze-
go bloku, w którym mieszkaliśmy. Panował tam mrok i zaduch, a małe okienka wpuszcza-
ły niewiele światła. Bywało, że zdenerwowany krzykami dzieci sąsiad zamykał na klucz 
drzwi piwnicy i uwięzieni, szukając wyjścia, zmuszeni byliśmy przeciskać się przez te małe 
okienka. Choć były ciasne jak ucho igielne, to jednak, gdy tylko głowa zmieściła się w 
otworze, reszta ciała mogła się już łatwo przecisnąć. 
 
Paweł mówi o Jezusie, że jest Głową całego Ciała Kościoła, czyli nas wszystkich, którzy się 
przeciskamy przez ciasny otwór do nieba, tuż za Chrystusem. Życie przebiega w mrocznej 
piwnicy świata, ale na szczęście jest Ten, który wyszedł na światło nieba przez okno 
wniebowstąpienia. W Nim jest nadzieja naszej przyszłości, pełnej nieopisanego bogactwa 
Chwały. Wezwanie do głoszenia Ewangelii to ostatecznie nakaz wydobywania z mrocz-
nych labiryntów naszych zabłąkanych losów, ogłoszenie, iż jest okno, które jest wyjściem 
w inny świat. 
 
Wniebowstąpienie Syna cieśli z Nazaretu było jak zdradzenie nam wyjścia z sytuacji bez 
wyjścia, jak przeciśnięcie się głowy, która pociąga za sobą drżące ze strachu ciało, jak zna-
lezienie klucza do zamkniętych na siedem grzechów bram oddzielających nas od króle-
stwa Światłości, jak pojawienie się strażaka w oknie płonącego domu na siódmym pię-
trze, który wspiął się po drabinie, aby uratować przelękłe dziecko. Przecież tak, jak został 
wzięty do nieba, tak samo przyjdzie do nas – według tego, co oświadczyli aniołowie ucz-
niom. 
 
Za pierwszym razem, gdy przyszedł, został osądzony przez ludzi; gdy przyjdzie drugi raz, 
On będzie sądził ludzkość. Zanim jednak nastąpi nasze wniebowstąpienie, istnieje „w-
duszę-wstąpienie” Chrystusa. Bo przecież zanim spełnią się słowa: „Kołaczcie, a otworzą 
wam” (Mt 7,7), pragnijmy wpierw usłyszeć inne słowa: „Oto, stoję u drzwi i kołaczę: jeśli 
kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze 
Mną” (Ap 3,20). Niebem jest dla Chrystusa dusza ludzka, Chrystus jest niebem dla duszy 
człowieka. W Pieśni nad pieśniami, Oblubieniec, czyli Chrystus, zagląda przez okno roz-
modlonych oczu Oblubienicy, do wnętrza jej duszy, ona zaś sama jest jak gołąbka ukryta 
w jego ranach, jakby w szczelinach skalnych. Przenikanie duszy i Boga jest stałym moty-
wem w tekstach mistyków, podpowiadającym nam, że pewnego rodzaju wniebowstąpie-
nie i „w-duszę-wstąpienie” dokonuje się już podczas kontemplacji. W Pismach św. Mech-
tyldy z Hackeborn przybiera ono szczytową formę wymiany oczu kochającego Boga i mi-
styczki. Mieć kolor oczu Jezusa i widzieć, że Jezus ma moje oczy, to wzruszające pozna-
nie! Pomyśl tylko, że jakimś rodzajem przeżycia Nieba jest już wpatrywanie się w oczy 
Jezusa choćby na wschodniej ikonie. Kiedy wpatrujesz się w Jego źrenice, dostrzegasz, że 



Spotkania Wspólnoty 
odbywają się 

we wtorki 
przy klasztorze 

OO. Bernardynów 
w Rzeszowie 

(aula bł. Jana Pawła II 
lub Bazylika) 

 
Zazwyczaj 

1730 – adoracja Najświęt-
szego Sakramentu 
1830 – Eucharystia 

1910 – spotkanie modlitew-
no-formacyjne  lub kateche-

za audiowizualna 

 
Raz w miesiącu  

1730 – adoracja Najświęt-
szego Sakramentu 

1830 – przygotowanie do 
Mszy (aula) 

1915 – Msza w Bazylice 
i adoracja Najśw. Sakramen-

tu (tylko dla członków 
Wspólnoty) 

 
Odpowiedzialni za 

Wspólnotę 

o. Wiktor Tokarski OFM 
pasterz  

tel. 17.853.34.95 w. 125 

Barbara K. 
lider 

Wiesia M. 
v-ce lider 

Jacek F. 
v-ce lider 

Barbara K. 
animator 

diakonii adoracyjnej 

Jacek F. 
animator diakonii modli-

twy wstawienniczej 
i uwolnienia 

Agnieszka R. 
animator 

diakonii nauczania 

Jola S. 
animator 

diakonii uwielbienia 

Barbara S. 
animator 

diakonii miłosierdzia 

Wiesia M. 
animator diakonii organi-

zacyjnej 

Daniel Ch. 
animator diakonii porząd-

kowej 

Bóg patrzy na ciebie. W twoim wnętrzu widzi swoje niebo, jeśli tylko pozwolisz Mu tam 
zamieszkać w nieskończoność. 

Słowo Boże do medytacji 
 śr – J 17, 20-26 Aby stanowili jedno 

 cz – J 16, 16-20 Smutek wasz zamieni się w radość 

 pt – J 16, 20-23a Smutek wasz zamieni się w radość 

 so – J 16, 23b-28 Opuszczam świat i idę do Ojca 

 n – Mk 16, 15-20 Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga 

 pn – J 16, 29-33 Jam zwyciężył świat 

 wt – J 17,1-11a Ojcze, otocz swego Syna chwałą 

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, a 
zwłaszcza za uczestników kursu Eliasz w Stryszawie. 

 O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowi-
zualne, portal Żywa Wiara i inne.). 

 O błogosławieństwo w procesie tworzenia fundacji. 
 O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia. 
 W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 
 O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin i 

bliskich. 
 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 

Ogłoszenia 

1. W piątek 18 maja i w sobotę 19 maja członkowie naszej Wspólnoty jadą na XVIII 
Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym do Częstochowy. Są jeszcze wolna miejsca w 
autokarze na 19 maja. Jedziemy razem ze Wspólnotą Odnowy w Duchu Świętych 
z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Jeśli ktoś z Was pragnąłby jeszcze do nas 
dołączyć - podaję nr telefonu do Bernadetty 791-140-839. Zapraszamy członków 
Wspólnoty jak i inne osoby zainteresowane wyjazdem. 

2. Dnia 26 maja w kościele ksks. Saletynów będzie miało miejsce czuwanie przed ze-
słaniem Ducha Świętego. Nasza Wspólnota została poproszona, aby objąć modli-
twą grupę muzyczną, która wtedy ma posługiwać. 

3. Rekolekcje wyjazdowe Wspólnoty odbędą się w dniach od 22 do 24 czerwca w 
Strachocinie. Koszty rekolekcji; noclegi, wyżywienie i koszty organizacyjne to 
120zł., dojazd we własnym zakresie samochodami. Zapisy u animatorki diakonii 
organizacyjnej – Wiesi. Bezzwrotna zaliczka: 50 złotych (przy wpisywaniu się na li-
stę). Rekolekcje, pt. „Przyjaciela mam” będzie prowadził o. Wiktor. 

4. Ostatnia przed wakacjami katecheza odbędzie się 26 czerwca. Naszym gościem 
będzie Robert Tekieli, a zajmiemy się problemem sekt i psychomanipulacji. 

 
 

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


