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„Wiara zaś jest poręką 
tych dóbr, których się 
spodziewamy…”

Hbr 11,1

 

Spotkania Wspólnoty 
odbywają się we wtorki 

17.00 Adoracja 
Najświętszego 
Sakramentu

18.30 Msza Święta

19.00 spotkanie 
modlitewne w sali 
Bernardyńskiego 
Centrum Religijno-
Kulturowego

Świętych obcowanie
W katolickim wyznaniu wiary wypowiadamy słowa o wierze w „ świętych obcowanie”. 
Katechizm Kościoła Katolickiego mówi natomiast o „komunii świętych”, które to określe-
nie ma dwa znaczenia. Pierwsze to „komunia w rzeczach świętych” (sancta), a składają 
się na nią takie wspólne dobra jak: wiara, sakramenty, charyzmaty, wspólnota dóbr mate-
rialnych oraz komunia miłości. Drugie to „komunia między świętymi” (sancti), czyli mię-
dzy wszystkimi członkami Kościoła. 

Katechizm mówi o trzech stanach ludzi w Kościele:  „jedni spośród Jego uczniów piel-
grzymują na ziemi, inni, dokonawszy żywota, poddają się oczyszczeniu, jeszcze inni zaży-
wają chwały, widząc wyraźnie samego Boga troistego i jedynego, jako jest” (n. 954). Do-
daje przy tym: „Ł ączność pielgrzymów z braćmi, którzy zasnęli w pokoju Chrystusowym,  
bynajmniej nie ustaje; przeciwnie, według nieustannej wiary Kościoła umacnia się jeszcze 
dzięki wzajemnemu udzielaniu sobie dóbr duchowych. Ponieważ mieszkańcy nieba, będąc  
głębiej zjednoczeni z Chrystusem, jeszcze mocniej utwierdzają cały Kościół w świętości...  
nieustannie wstawiają się za nas u Ojca, ofiarując Mu zasługi, które przez jedynego Po-
średnika między Bogiem i ludźmi, Jezusa Chrystusa, zdobyli na ziemi... Ich przeto troska 
braterska wspomaga wydatnie słabość naszą”  (n. 955-956). 

Na potwierdzenie tej rzeczywistości Katechizm cytuje słowa św. Dominika, który umiera-
jąc, miał powiedzieć do swoich braci: „Nie płaczcie, będziecie mieli ze mnie większy po-
żytek i będę wam skuteczniej pomagał niż za życia”.  Podobne słowa wypowiedziała także 
św. Teresa od Dzieciątka Jezus, a także św. Ojciec Pio.

Określenie: „ świętych obcowanie” oznacza nie tylko łączność między nami i tymi, którzy 
już cieszą się chwałą nieba, ale również związek z wszystkimi, którzy po śmierci pokutują 
w czyśćcu. Katechizm stwierdza: „Uznając w pełni tę wspólnotę całego Mistycznego Cia-
ła Jezusa Chrystusa, Kościół pielgrzymów od zarania religii chrześcijańskiej czcił z wiel-
kim pietyzmem pamięć zmarłych, a ponieważ święta i zbawienna jest myśl modlić się za  
zmarłych, aby byli od grzechów uwolnieni” (2 Mch 12, 45), także modły za nich ofiaro-
wał. Nasza modlitwa za zmarłych nie tylko może im pomóc, lecz także sprawia, że staje 
się  skuteczne ich wstawiennictwo za nami. Wszyscy,  którzy jesteśmy synami Bożymi 
i stanowimy jedną rodzinę w Chrystusie, gdy łączymy się ze sobą we wzajemnej miłości 
i w jednej chwale Trójcy Przenajświętszej, odpowiadamy najgłębszemu powołaniu Ko-
ścioła” (n. 958-959).

 Źródło: http://glosojcapio.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1365&Itemid=96



Odpowiedzialni za 
Wspólnotę

o. Wiktor Tokarski 

OFM

pasterz 
tel. 17.853.34.95 w. 125 

Marta Fortuniak lider 
Wiesława Mac v-ce 

lider 
Jacek Fura v-ce lider 

Animatorzy Diakonii 
Alicja Smalarz 

diakonia adoracyjna 

Marta Fortuniak 

diakonia prorocka 

Jacek Fura 

diakonia modlitwy wsta-
wienniczej i uwolnienia 

o. Amos Smolarek 

OFM 

diakonia nauczania 

Jolanta Skotnicka 

diakonia uwielbienia 
vacat 

diakonia miłosierdzia 

Anna Ostrowska 

diakonia wprowadzająca 
dla kobiet 

Dariusz Hołysz 

diakonia wprowadzająca 
dla mężczyzn 

Wiesława Mac 

diakonia organizacyjna 

Daniel Chmiel 

diakonia porządkowa

Marta Fortuniak

diakonia medialna

Paweł Kobosz

diakonia modlitwy  osło-
nowej

Dane fundacji:
Fundacja Charismata 

im. św. Pawła Apostoła
ul. Sokoła 8

35-010 Rzeszów

KRS: 0000431262
NIP: 813-36-74-368
REGON: 180881469

Konto bankowe:

91 9096 0004 2012 0064 7957 
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Słowo Boże do medytacji
− śr – Łk 13,22-30 Powszechne wezwanie do zbawienia 
− cz – Łk 13,31-35 Jezus wierny swojemu posłannictwu
− pt – Mt 5,1-12a Osiem błogosławieństw
− so – Łk 23,44-46.50.52-53;24,1-6a Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa
− n – Łk 19,1-10 Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło
− pn – Łk 14,12-14 Bezinteresowna miłość bliźniego
− wt – Łk 14,15-24 Przypowieść o zaproszonych na ucztę

Intencje do modlitwy
� W intencji Ojca Świętego Franciszka o światło Ducha Świętego i siły fizyczne po-

trzebne do prowadzenia Kościoła, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Bene-
dykta XVI i ks. bpa Jana.

� W intencji  wszystkich  kapłanów posługujących  w Odnowie w naszej  Diecezji. 
O moc Ducha Świętego i światłe oczy serca.

� O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność,  o chęć  służby i ochronę 
przed zniechęceniem. 

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

� O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia i dobre owoce ewangelizacji 
prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, cykl 
„Książka  warta  spotkania”,  Fundacja Charismata,  Seminarium Odnowy  Wiary 
„Jesień ducha? Nie u nas!” i inne).

� W intencji małżeństw przeżywających kryzysy.
� We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.

Ogłoszenia
1. Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w każdy wtorek od godz. 17.
2. Piątek jest dla nas dniem postu w intencji seminarium. Prosimy o przyłączenie się 

do  postu.  Przypominamy  też  o  codziennej  modlitwie  Litanią  do  Krwi  Jezusa 
Chrystusa w tej intencji.

3. 30 października, godz. 19:00; kościół Matki Bożej Saletyńskiej; Msza Święta dla 
Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Rzeszowskiej; prowadzący: ks. Mariusz Mik.

4. Zachęcamy do odnalezienia strony naszej Wspólnoty na facebooku. 

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


