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„Proszę was, bra-

cia... abyście udzielili 

mi wsparcia modła-

mi waszymi za mnie 

do Boga” 

 

Rz 15,30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Spotkania Wspólnoty 
odbywają się we wtorki  

 
17.00 Adoracja  
Najświętszego Sakra-
mentu 
 
17.45 Modlitwy  
wstawiennicze (har-
monogram w kalenda-
rzu na naszej stronie 
internetowej) 
 
18.30 Msza Święta 
 
19.00 spotkanie modli-
tewne w sali Bernar-
dyńskiego Centrum 
Religijno-Kulturowego 

 
 
 

Odpowiedzialni za 
Wspólnotę 

o. Wiktor Tokarski OFM 
pasterz  

tel. 537-215-189  
 

Marta Fortuniak  lider  
Wiesława Mac v-ce lider 

Jacek Fura v-ce lider  

 

 

Tajniki modlitwy wstawienniczej cz. 3 Autor: ks. Andrzej Grefkowicz 
 

GDZIE SZUKAĆ POMOCY? 
 

Pierwszą pomocą jest... ewangelizacja. Osobom, które przychodzą prosić o modlitwę, 

mówiąc o swoich trudnościach życiowych – zaraz na pierwszej modlitwie mówiłbym 

o Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym (inaczej: REO). I w ramach Seminarium, 

w programie Seminarium ma miejsce modlitwa o uzdrowienie. Ale uzdrowienie dokonuje 

się nie tylko poprzez modlitwę, ale także przez głoszone Słowo Boże, które porządkuje 

życie i prowadzi do jego przemiany, co jest bardzo istotnym elementem uzdrowienia. 

Kiedy otwieram się na Jezusa, przyjmuję Go jako swojego Pana, On wkracza w moje ży-

cie i tworzy w nim nowy ład – następuje uzdrowienie. Bywa jednak i tak, że Bóg zaczyna 

od łaski jakiegoś uzdrowienia, by człowiek zaczął Go szukać i żeby Go odkrył jako mi-

łość. Często uzdrowienia taki właśnie mają wymiar – żeby człowiek na nowo odkrył Pana 

Boga, że On jest miłością, że się troszczy i upomina o człowieka, że go szuka. 

Także cały czas pobytu w grupie modlitewnej, podczas spotkań uzdrowienie dokonuje się 

w sposób normalny, zwyczajnie. A czasem człowiek zaczyna precyzować, że potrzebuje 

modlitwy swojej wspólnoty w jakiejś szczególnej intencji. I dobrze jest, jeśli każda grupa 

ma w ramach swoich spotkań taki czas, gdzie modli się w rozmaitych ludzkich sprawach 

– własnych i innych, którzy o to prosili. 

  

UZDROWIENIE WEWNĘTRZNE 
 

Ten rodzaj modlitwy jest mi szczególnie bliski. W naszym ośrodku organizujemy week-

end, który jest rozbudowaną modlitwą o uzdrowienie wewnętrzne, w oparciu o to, co spo-

tykamy np. w Seminarium u H. Mühlena. Jest on przejściem przez kolejne doświadczenia 

z różnych okresów życia człowieka. Na Seminarium jest to doświadczenie jednej godziny, 

a tu zostało rozłożone na cały dzień. Zaczynamy od uporządkowania relacji z Panem Bo-

giem – wypowiedzenia przed Nim wszystkich niezaspokojonych oczekiwań i tego, co 

sprawia, że choć nie mamy odwagi się do tego przyznać, to czujemy jakiś żal do Pana 

Boga. Potem zatrzymujemy się nad kolejnymi okresami życia człowieka. Tu posługuje 

zespół charyzmatyczny, więc przychodzą natchnienia w darze poznania. Przy Seminarium 

trudno mówić o takim głębszym wejściu w osobiste przeżycia. Dlatego po jakimś czasie, 

po tej pierwszej ewangelizacji ma sens powrót do tej modlitwy. Oczywiście ona też nie 

rozwiąże wszystkiego, każde uzdrowienie jest procesem, przez który Pan Bóg chce nas 

prowadzić. Powoli przychodzi czas, by stanąć przed zadaniem przebaczenia i pojednania 

z głównymi „winowajcami” naszego życia – najczęściej chodzi o najbliższe osoby, o mę-

ża, żonę, ojca, matkę lub inne bliskie relacje. Najpierw ważne jest dostrzeżenie, że jest we 

mnie żal do tych osób, a dotychczasowe przebaczenie odbywało się na poziomie wiary 

i było aktem odpowiadającym na wezwanie Pana Boga, aby przebaczyć. Dokonywało się 

to na poziomie woli, ale nie dotykało przemiany serca. Rekolekcje, o których w tym mo-

mencie myślę, prowadzą do otwarcia się na pełne przebaczenie, do przyjęcia przebacze-

nia, które jest bardziej Bożym niż ludzkim przebaczeniem. 



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 
 

Paweł Wiśniowski 
diakonia techniczna 

 
Marta Fortuniak 

diakonia medialna 
 

Maria Bassara 
diakonia modlitwy   

osłonowej 
 

Paweł Kobosz 
diakonia modlitwy  

w nagłych potrzebach 
 

Maria Hubert 
diakonia modlitwy  

za kapłanów 
 

Łukasz Hasiec 
diakonia liturgiczna 

 
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 
 19.02 –  Mk 8, 22-26 Uzdrowienie niewidomego 

 20.02 –  Mk 8, 27-33 Wyznanie Piotra i zapowiedź męki 

 21.02 –  Mk 8, 24 - 9,1 Prawdziwi uczniowie Jezusa 

 22.02 –  Mt 16, 13-19 Tobie dam klucze królestwa niebieskiego 

 23.02 –  Mt 5, 38-48 Przykazanie miłości nieprzyjaciół 

 24.02 –  Mk 9, 14-29 Uzdrowienie opętanego epileptyka 

 25.02 –  Mk 9, 30-37 Druga zapowiedź męki i wezwanie do pokory 
 

 

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, Festiwal Wiary i inne). 

 W intencji organizacji wspólnotowej pielgrzymki do Włoch. 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 

Ogłoszenia 
1. 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. 

2. W naszej Wspólnocie w trakcie spotkania modlitewnego zapewniamy opiekę nad dziećmi. 

O obecności dzieci prosimy informować za pomocą smsa w każdy wtorek do godz. 12.00 

na numer telefonu 513-025-722 lub 609-132-643. 

3. W dniach 22-23 lutego 2014 nasza Wspólnota będzie uczestniczyć w warsztatach 

ewangelizacyjnych w Domu Diecezjalnym Tabor. Zgłoszenia u Wiesi. 

4. 24 lutego 2014 organizujemy wyjście do kina na film pt. „Jak pokonać szatana”, (kino 

„Zorza”, godz. 19.00, cena biletu 10 zł). Zapisy u Wiesi. 

5. 25 lutego 2014 o godz. 19.10 zapraszamy do Bazyliki na katechezę audiowizualną 

"Silniejszy od nienawiści" – gość: Tim Guénard. 

6. 01 marca 2014 organizujemy bal karnawałowy w Winnicy Maria Anna w Wyżnem. Cena: 

50 zł/osoba dorosła, 20 zł/dziecko. Zapraszamy wszystkich chętnych. Zapisy u Wiesi. 

7. 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pogotowie wstawiennicze tel. 884.170.280 

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



  
 


