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…I przebacz nam 

nasze winy, jak i my 

przebaczamy tym, 

którzy przeciw nam 

zawinili… 

 

Mt 6,12 

 
 
 
 
 
 
 
 
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  

 
 

 
Fragment książki "Silniejszy od nienawiści" autor: Tim Guenard 

 

Nie całuje mnie, nie mówi "do widzenia". Nic, ani słowa. Kobieta oddala się. Na nogach 

ma białe botki... Mam trzy lata, a matka przywiązała mnie do słupa elektrycznego na tej 

wiejskiej drodze, która prowadzi donikąd. 

Wsiada do samochodu zaparkowanego na poboczu. Odjeżdża. Znika. Widzę tylko mgłę. 

Wyciągam ręce. Jestem sam. Noc zapada nad lasem, potwory wychodzą z cienia. 

 

Jako dziecko zachowałem jedynie takie dokładne wspomnienie matki. 

Oddalające się plecy i wysokie, białe botki. Ktoś, kto odchodzi... 

Urodziła mnie, gdy miała szesnaście lat, i porzuciła trzy lata później, w dniu, w którym 

postanowiła połączyć się z nowym mężczyzną swego życia. Dla mnie już nie było miejsca 

w jej życiu. 

 

Policjanci znaleźli mnie nad ranem przerażonego i zmarzniętego. Odwożą mnie do moje-

go ojca. Nie wiem, jak go odnaleźli. Ja już nie mogę mówić. 

Ojciec jest ochroniarzem w ambasadzie w Paryżu. To mężczyzna wysoki i wielki jak dąb. 

Ma orli nos i czarne włosy swoich przodków. Ten milczący atleta nie mógłby się wyprzeć 

indiańskiej krwi. Jest obdarzony niespotykaną siłą. Ta siła wyzwala się nagle, straszna jak 

błyskawica, jak wypuszczona strzała. 

 

Babcia opowie mi później, że widziała kiedyś w barze, jak bez jednego słowa, bez drgnie-

nia twarzy znosił szyderstwa trzech głupich młokosów na temat jego rasy. Kiedy jeden 

z białych dotknął jego rękawa, by go sprowokować, znalazł się nieprzytomny na ziemi, 

razem ze swoimi kumplami. Wszystko potoczyło się szybciej niż ta opowieść. A ojciec, 

oparty o ladę, zamówił kolejne piwo, zupełnie tak, jakby strzepnął kurz z rękawa albo 

pozbył się komara.(...) 

W zbroi ojca widnieje rysa. Odejście matki ścięło go w pełnym biegu, niczym seria z ka-

rabinu maszynowego. Pada. Nie widział nadchodzącego uderzenia. 

Ojciec, niestały, nieprzewidywalny - coraz więcej pije - powierza mnie jednej ze swoich 

sióstr, mieszkającej niedaleko domu. 

U tej czułej kobiety po raz pierwszy zaznaję szczęścia bycia kochanym. 

Uczę się stać na dwóch nogach, potem chodzić, ręką gładzić pnie drzew, powierników 

mych tajemnic. I marzyć, patrząc na tapety z motywami ze średniowiecza. Krew moich 

przodków gotuje się na widok wściekłych kawalkad i ostrych potyczek. To szczęśliwe, 

łagodne znieczulenie jest tylko wstawką. Zbyt krótką. 

 

W kilka miesięcy później ojciec bierze mnie z powrotem. Odkrywam, że rodzina się po-

większyła: żyje na kocią łapę z jakąś kobietą, która przypomina włoską mammę. Jest bar-

dzo ciemna i pulchna. Ma pięcioro dzieci. Zamieszkali u nas jak u siebie. 
 

- To twoja nowa matka, pocałuj ją - mówi do mnie ojciec. - Możesz do niej mówić ma-

mo... 



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 
 26.02 –  Mk 9, 38-40    Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami 

 27.02 –  Mk 9, 41-50   Unikać okazji do grzechu  

 28.02 –  Mk 10, 1-12   Nierozerwalność małżeństwa 

 01.03 –  Mk 10, 13-16  Jezus błogosławi dzieci 

 02.03 –  Mt 6, 24-34    Ufność w Opatrzność Bożą 

 03.03 –  Mk 10, 17-27  Należy wszystko porzucić, aby iść za Jezusem 
 04.03 –  Łk 12, 35-40   Gotowość na spotkanie z Chrystusem 

 

 

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 Od-

nowie w naszej Diecezji. O moc Ducha Świętego i światłe oczy serca. 

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

zniechęceniem, 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 

prowadzonej 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. 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. 

4. 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  



  
 


