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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 sali Bernar-
dyńskiego Centrum 
Religijno-Kulturowego 

 

 

„Rozeznawanie darów”  Marta Fortuniak 

 

Odkąd przyszliście do Wspólnoty zauważyliście, że ciągle zachęcamy Was do otwarcia się 

na charyzmaty, czyli inaczej dary i posługiwanie nimi. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy obdaro-

wani wieloma darami, których niejednokrotnie nie dostrzegamy. Jesteśmy obdarowani darami, 

aby nimi służyć innym. Nie po to, żeby je zatrzymać dla siebie. Tylko, żeby służyć, zgodnie ze 

słowami: więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. Są dary charyzmatyczne, można by po-

wiedzieć spektakularne – dar języków, proroctwa, uzdrawiania, czynienia cudów. O tych darach 

będziecie się jeszcze uczyć, będziecie je poznawać. Ale są też dary, których niekiedy nie doce-

niamy, np. dar słowa, nauczania, śpiewu, tańca, dar modlitwy, miłosierdzia, niesienia pomocy, dar 

organizacji, pisania, liczenia, kierowania innymi, dar odwagi, cierpliwości, umiejętności słucha-

nia. Co to znaczy rozeznać dary? To znaczy stwierdzić, że ktoś ma dar, jest to dar autentyczny 

i może nim posługiwać. Czy możemy zrobić to sami? Sami możemy ten dar zauważyć u siebie. 

Patrzymy na nasze pragnienie, zastanawiamy się, co chcielibyśmy robić: czy śpiewać w diakonii 

uwielbienia, czy modlić się wstawienniczo, czy pisać i redagować stronę internetową. Ale, aby 

dobrze go rozeznać, często potrzebujemy drugiego człowieka.  

 

Jak odbywa się rozeznawanie?  

„Inni niech to roztrząsają” (1 Kor 14, 29; por. w 32) – Tak św. Paweł mówi o darze proroctwa, ale 

odnosi się również do innych darów Ducha Świętego. Dlatego ocena autentyczności darów nie 

może pochodzić od osoby (koleżanki z ławki obok), ale od Wspólnoty – reprezentowanej przez 

pasterza, liderów, osób odpowiedzialnych.  

Jak oni to robią? A jakie są kryteria prawdziwości charyzmatów? Kiedy charyzmat jest prawdzi-

wy?  

Miłość - rozumiana jako pragnienie dobra drugiego człowieka. Dlatego wszystkie charyzmaty 

mają znajdować się w służbie miłości. Już św. Paweł pisał, że posługiwanie charyzmatami jest 

bezwartościowe, jeśli nie towarzyszy im miłość.  

Drugim kryterium prawdziwości charyzmatów jest pożytek wspólnoty, czyli jakie owoce przyno-

si posługiwanie się darem. Trzecim kryterium jest budowa i wzrost Wspólnoty, Kościoła. Chary-

zmaty mają budować kościół, wspólnotę – tam gdzie jest zamęt i burzy się jedność – to charyzmat 

jest fałszywy. Jeśli np. ktoś posługuje darem języków, ale rozbija to modlitwę wspólnotową, 

wprowadza niepokój, to wówczas lider powinien takiej osobie o tym powiedzieć. Rozeznawanie 

jest potrzebne dlatego, że do wszystkiego miesza się szatan. On był tak pewny siebie, że nawet 

próbował kusić Jezusa na pustyni, więc mamy pewność, że będzie mieszał w charyzmatach, któ-

rymi my posługujemy. Będzie chciał zniszczyć dobre działanie Ducha Bożego w nas.  

Jakie więc są zasady i podstawy rozeznania, na którym można by było polegać? 

Po pierwsze – wszystkie myśli, słowa i czyny muszą być zgodne z nakazami Pisma Świętego 

i zgodne z jego interpretacją, przyjętą przez magisterium Kościoła.  

Następnie – lider musi mieć głębokie odczucie pokoju w sercu, że działa zgodnie z natchnieniem 

Ducha Świętego. Autentyczny dar będzie przynosił owoc: miłość, radość, pokój, cierpliwość, 

życzliwość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. 

 



 
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 0002 

Słowo Boże do medytacji 
 08.01 –  Mk 6,34-44 Rozmnażając chleb Jezus objawia swoją moc 

 09.01 –  Mk 6,45-52 Jezus chodzi po wodzie  

 10.01 –  Łk 4,14-22a Jezus jest Mesjaszem zapowiedzianym przez proroków  

 11.01 –  Łk 5,12-16  Jezus cudownie uzdrawia 

 12.01 –  Mt 3,13-17 Chrzest Jezusa 

 13.01 –  Mk 1,14-20 Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych Apostołów 

 14.01 –  Mk 1,21-28 Jezus naucza jak ten, kto ma władzę  

Intencje do modlitwy 

 W intencji Ojca Świętego Franciszka o światło Ducha Świętego i siły fizyczne potrzebne 

do prowadzenia Kościoła, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Benedykta XVI                             

i ks. bpa Jana. W intencji wszystkich kapłanów posługujących w Odnowie w naszej Die-

cezji. O moc Ducha Świętego i światłe oczy serca. 

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

chęceniem, o animatora diakonii ewangelizacyjnej i miłosierdzia.  

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

i bliskich. W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 

 O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia i dobre owoce ewangelizacji pro-

wadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, cykl „Książka 

warta spotkania”, Fundacja Charismata i inne). 

 W intencji organizacji wspólnotowej pielgrzymki do Włoch. 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 

Ogłoszenia 
1. Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w każdy wtorek od godz. 17.00. 

2. Wszystkich członków naszej Wspólnoty zapraszamy na Msze święte do Bazyliki 

w niedziele i święta o godz. 12.00. Tę Mszę świętą sprawuje najczęściej nasz Pasterz - 

o. Wiktor i zwykle głosi na niej kazania. Wraz z Męską Grupą będziemy mogli włączyć 

się w Liturgię Słowa (czytania i psalm), a z czasem może także w śpiew wraz z naszym 

zespołem. 

3. W dniu 12 stycznia 2014 (niedziela) odbędzie się nasz opłatek wraz ze wszystkimi 

wspólnotami, które działają przy naszej Bazylice. O godzinie 12.00 zostanie odprawiona 

Msza święta, a następnie w auli w Bernardyńskim Centrum Religijno-Kulturowym 

o godz. 13.15 młodzież przedstawi okolicznościowy program artystyczny, a po nim 

nastąpią życzenia, dzielenie opłatkiem, poczęstunek i wspólne kolędowanie. Prosimy 

o przyniesienie ciasta, owoców i napojów. Będzie je można przynosić do Centrum 

w godzinach od 11.00 do 11.45  

4. W dniu 21 stycznia 2014 o godz. 19.10 zapraszamy na katechezę audiowizualną "Trucizna 

ideologii gender" – gość: ks. prof. Dariusz Oko.  

5. W dniach 25 kwietnia - 3 maja 2014 pielgrzymka do Włoch. Koszt 1890 zł. plus 30 euro. 

Szczegóły w programie. Zapisy u Wiesi. 

6. Wysyłając sms na numer 664 400 100 o treści TAK.BERNARDYNI (koszt jak zwykły 

sms w Twojej sieci) będziesz otrzymywać informacje od naszej Wspólnoty. Nadawca: 

ODNOWA. (wypisanie się z tego serwisu też jest możliwe: na ten sam numer o treści 

NIE.BERNARDYNI).  

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, który zorganizowali sylwestrową zabawę 

w Winnicy Maria Anna. Szczególne podziękowania dla: Ani i Pawła za udo-

stępnienie nam miejsca, Basi za dania gorące, a Wiesi za koordynację nad ca-

łością imprezy. Impreza była szampańska! 

 

 
 

 

 

 

  

 pogotowie wstawiennicze tel. 884.170.280 

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



 


