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Spotkania Wspólnoty 
odbywają się we wtorki  

 
17.00 Adoracja  
Najświętszego Sakra-
mentu 
 
18.30 Msza Święta 
 
19.00 spotkanie modli-
tewne w auli bł. Jana 
Pawła II 

Seminarium Odnowy Wiary w Duchu Świętym 
Seminarium Odnowy Wiary w Duchu Świętym to forma rekolekcji, poprzez które Bóg 

wzbudził i nadal budzi wielu ludzi do żywej wiary, do otwartości na działanie Ducha 

Świętego. Prosta a jednocześnie dynamiczna forma przekazu, poprowadzi Cię bezpośred-

nio do osobistego doświadczenia głoszonych treści. Jeszcze nigdy w historii człowieka 

życie ludzi nie zmieniało się w takim tempie jak obecnie. Wiele prawd, wartości i zasad, 

do tej pory oczywistych i jednoznacznych, jest obecnie podważanych w skali globalnej, 

powodując dezorientację oraz deformację relacji, które przeżywamy – relacji z innymi 

ludźmi, a także relacji z Bogiem. To wszystko nie pozostaje bez wpływu na nasze życie 

wiary. Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym pomoże Ci w dojrzałym, zdecydo-

wanym i osobistym zwróceniu się ku Jezusowi Chrystusowi, oraz przyjęciu osoby Ducha 

Świętego, Jego obecności i mocy. 

Oto świadectwo Teresy Szczur (byłego członka KZK Odnowy w Duchu Świętym                          

w Polsce). 

„W trosce o człowieka Pan Bóg nie da się prześcignąć. Nie poprzestaje na sprawdzonych 

algorytmach postępowania z człowiekiem. Nie wymawia się ilością pracy, jaką włożył                 

w jego szukanie. Jest bardzo twórczy w aranżowaniu nowych sposobów dostępu do na-

szych serc. Nigdy nie mówi, że tutaj czy tam już nic nie da się zrobić. Nieustannie generu-

je genialne pomysły i podrzuca je tym, którzy mają otwarte uszy i oczy, aby je podjąć                     

i ponieść spragnionemu Boga człowiekowi. Co więcej, Bóg jest w tym absolutnie rozrzut-

ny! A wszystko po to, aby nikt nie zginął i aby kto chce – doświadczył życia w pełni i prze-

żywał je w duchu radości i poczuciu sensu. 

Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym – zwane po prostu Seminarium – jest jed-

nym z takich „desantów”, które Pan Bóg zrzucił współczesnemu człowiekowi (...). 

Bóg naprawdę daje nowe życie! 

To właśnie Seminarium stało się początkiem mojego nowego życia w Duchu Świętym,            

do którego podświadomie tak tęskniłam. Pan Bóg nadał głęboki sens mojemu życiu, obja-

wił mi bardzo konkretnie swoją miłość, uzdrowił głębokie rany mojego serca i zaprosił            

do współpracy – najpierw w procesie mojego własnego uzdrowienia i nawrócenia, a po-

tem w walce o innych 

Ta przygoda trwa już 18 lat. Pan Bóg uzdrowił moje relacje z rodzicami i innymi osoba-

mi. Wydobył ze mnie cechy, których istnienia w sobie nawet nie podejrzewałam. Moje 

życie zawodowe uczynił powołaniem. Teraz jestem otwarta na innych ludzi i bardzo łatwo 

nawiązuję kontakty, przyjaciele nazywają mnie nawet „specjalistką od integracji”, co jest 

niezaprzeczalnym dowodem na to, że dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych! 

Mogę spokojnie powiedzieć, że jestem sobą i wiem, że ta akceptacja siebie, która rodziła 

się w bólach – to Jego dar, tak jak i wiele innych. To moje nowe życie w Nim, to cała ga-

ma kolorów – oczywiście nie tylko „różowych”, ale to właśnie jest Życie przez duże „ż”, 

którego istnienie przeczuwałam. Ono nie zawsze jest łatwe, nie zwalnia też z podejmowa-

nia trudnych wyborów i wyrzeczeń, ale wiem, że ma sens i swój własny – wręcz wykwint-

ny! – smak. A wszystko zaczęło się od Seminarium”. 
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Fundacja Charismata  
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Od 21 marca 2013 r. nasza Wspólnota rozpoczyna prowadzenie Seminarium. Będą                      

to ośmiotygodniowe rekolekcje, które będą obejmować: modlitwę, konferencje głoszone przez 

kapłana i liderów, świadectwa, grupy dzielenia, filmiki, konferencje na CD, spowiedź, modli-

twy o uzdrowienie/uwolnienie, modlitwy wstawiennicze, cytaty z Pisma Świętego do rozwa-

żania, Mszę Świętą z modlitwą o wylanie darów Ducha Świętego. 

Słowo Boże do medytacji 

 śr – J 5, 17-30 Syn Boży ożywia tych, których chce 

 cz – J5,31-47 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 8,1-11 Od tej chwili już nie grzesz 

 pn – J 8,12-20 Sąd Chrystusa jest prawdziwy 

 wt – Mt 1,16.18-21.24a Józef poznaje tajemnicę Wcielenia 

Intencje do modlitwy 
 W intencji kardynałów biorących udział w konklawe, o światło Ducha Świętego dla nich o 

dobry wybór nowego papieża.  

 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, o chęć służby i ochronę przed znie-

chęceniem.  

 O umocnienie diakonii prorockiej, o rozbudzenie daru proroctw, tłumaczenia języków, ro-

zeznawania proroctw. 

 O umocnienie diakonii uwielbienia poprzez nowych członków grających na różnych in-

strumentach muzycznych. 

 O umocnienie diakonii nauczania, o dar słowa  i dar głoszenia Słowa Bożego z mocą. 

 O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin i bliskich. 

 O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia. 

 O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne, 

portal Żywa Wiara, Fundacja Charismata i inne).  

 W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 

 W intencji Męskich Rekolekcji, Seminarium Odnowy Wiary, warsztatów ewangelizacyj-

nych. 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 

Ogłoszenia 
1. "Wierzę w Boga, który umarł na krzyżu" - IV katecheza w cyklu: "Zrozumieć, aby 

uwierzyć", 16 marca, godz. 19.10, Bazylika OO. Bernardynów. Prowadzący: ks. Paweł 

Pietrusiak. 

2. "Drugie Męskie Rekolekcje", 18 - 20 marca, godz. 20, prowadzi o. Mirosław Bijata 

OSPPE, Bazylika OO. Bernardynów. 

3. Msza Święta dla wszystkich Wspólnot Diecezji Rzeszowskiej odbędzie się 20 marca o 

godz. 19. Dolny Kościół u Saletynów. 

4. II Męska Droga Krzyżowa, 22 marca, godz. 20, trasa: Bazylika OO. Bernardynów - 

Sanktuarium w Borku Starym. 

5. Seminarium Odnowy Wiary w Duchu Świętym pt. "Odnów się na wiosnę!” 

rozpoczynamy 21 marca 2013 r. Zapisy u Ani – animatorki diakonii wprowadzającej. 

Szczegóły na naszej stronie internetowej i na facebooku. 

6. Warsztaty Ewangelizacyjne - każda sobota kwietnia (jedna do wyboru), godz. od 9 do 17, 

miejsce: Dom Rekolekcyjny Tabor w Rzeszowie, ul. Połonińska 25, prowadzący: Mocni 

w Duchu. Nasza Wspólnota będzie uczestniczyć w warsztatach 6 kwietnia. Zapisy u Wiesi 

- animatorki diakonii organizacyjnej. 

7. Zachęcamy do odnalezienia strony naszej Wspólnoty na facebooku. Zamieszczamy tam 

wiele interesujących materiałów, Słowo Boże do rozważania na każdy dzień, 

opowiadania, świadectwa, informacje ze świata, a także rozmawiamy ze sobą. 
  

  

 
 

 pogotowie wstawiennicze tel. 884.170.280 

 e-mail: odnowa.bernardyni@gmail.com  www.odnowa.bernardyni.rzeszow.pl  


