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„Przez wiarę usłu-

chał Abraham, gdy 

został powołany, aby 

pójść na miejsce, 

które miał wziąć 

w dziedzictwo,  

i wyszedł, nie wie-

dząc, dokąd idzie”. 

 

Hebr. 11,8 
 
 
 
 
 
 
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  

 

Błogosławione posłuszeństwo autor: Anna Lasoń-Zygadlewicz 

Kiedy do diakonii modlitwy wstawienniczej przyszedł ks. Robert Kamiński – nowy opie-

kun grupy, posługiwaliśmy podzieleni na dwie lub trzy grupki trzyosobowe. Ksiądz zde-

cydował wprowadzić pewne zmiany, m.in. to, że osoba prosząca o modlitwę najpierw 

odbywa z nim indywidualną rozmowę. Chciał w ten sposób pomóc ludziom otworzyć się 

na przyjęcie wszystkich rozwiązań Pana Boga – nawet jeśli ewidentnie dla kogoś najważ-

niejszy jest problem zdrowotny. 

Gdy pierwszy raz modliliśmy się razem wstawienniczo, ksiądz zaproponował „tylko” 

dziesiątek różańca. Kobieta opowiedziała nam o ciężkich doświadczeniach – właściciele 

domu, w którym mieszkała, chcieli ją wyrzucić i dlatego na różny sposób dokuczali jej, 

a nawet szczuli psami. Sytuacja wyglądała dramatycznie, a tu my, w miejsce modlitwy 

charyzmatycznej, siedząc wokół stołu… jeden dziesiątek. Ale posłusznie go odmówiliśmy 

i kobieta poszła. Na szczęście miała telefon do jednej z nas i przez najbliższe pół roku trzy 

razy dzwoniła, mówiąc o kolejnych cudach, jakie Pan Bóg zdziałał. Po pierwsze, psy na-

gle znikły. Potem dostała przydział mieszkania komunalnego. A trzeci raz zadzwoniła 

z wiadomością, że sąsiadka, której opowiedziała, co się po tej modlitwie w jej życiu 

zmieniło – zaczęła chodzić do kościoła, choć wcześniej nie praktykowała. Dla nas był to 

dowód, jak wiele może zdziałać nawet krótka modlitwa podjęta w posłuszeństwie! A od 

tamtej pory było wiele modlitw, a my dobrze zgraliśmy się jako diakonia modlitwy wsta-

wienniczej.  

Słuchając Boga i człowieka… 
Ponieważ na posługę umawiamy się po pracy, w godzinach wieczornych, to nie mamy 

możliwości, żeby wspólnie przygotować się do modlitwy. Dlatego każdy z nas indywidu-

alnie stara się być w ciągu dnia na Mszy św. w tej intencji, a wspólną krótką modlitwę 

z prośbą o światło Ducha Świętego podejmujemy przed samą posługą. 

Modlitwa wstawiennicza ma stałe etapy. Po wysłuchaniu intencji przychodzącego, naj-

pierw dziękujemy Panu Bogu za niego, za jego życie i wydarzenia, które doprowadziły go 

do Jezusa. Potem przywołujemy Ducha Świętego do tych sytuacji oraz przestrzeni jego 

wnętrza, w których Bóg zaprasza do zmian. Jest też czas na rozeznanie i dzielenie się 

światłami. Przestrzegamy zasady, by konsultować światła, ponieważ powinny się one po-

twierdzać. Jeśli coś jest niejasne – modlimy się dalej. Nie może się zdarzyć, że powie-

dziane zostanie coś, co tak zaniepokoi proszącego o modlitwę, że wyjdzie z rozterką 

w sercu. Dlatego po podzieleniu się natchnieniami pytamy tę osobę, czy je przyjmuje. 

Czasami potrzebne jest z jej strony wyrażenie, w akcie wolnej woli, gotowości oddania 

Jezusowi jakichś przywiązań czy przyzwyczajeń. Na koniec ksiądz wybiera dla niej jesz-

cze słowo z Pisma świętego. Wszystkie światła i natchnienia zapisujemy, żeby proszący 

mógł do nich powrócić i by były mu pomocą w dalszej drodze. 

Nie ma standardowego czasu modlitwy. Nigdy nikogo nie popędzamy – jest czas na 

uwielbienie, dziękowanie, potem jeszcze rozmawiamy. 

Bardzo też przestrzegamy pewnej zasady: nie ma możliwości, żeby ta sama osoba w krót-

kim czasie przyszła ponownie, powodowana oczekiwaniem: „Kiedy wreszcie powiedzą 

mi to, co koniecznie chcę usłyszeć?” Zdarzało się więc, że ktoś na nas się obrażał, bo nie 

http://m.in/


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 

chcieliśmy podjąć kolejnej modlitwy charyzmatycznej, tylko modliliśmy się z nim „Ojcze 

Nasz” lub dziesiątkiem różańca. Ale wychodzimy z założenia, że wszystko powinno 

w człowieku dojrzewać i trzeba dać Panu Bogu czas na działanie.  

 

Słowo Boże do medytacji 
 26.03 –  Mt 5,17-19 Kto wypełnia przykazania, ten będzie wielki w królestwie niebieskim 

 27.03 –  Łk 11, 14-23 Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie 

 28.03 –  Mk 12, 28b-34 Pierwsze ze wszystkich przykazań 

 29.03 –  Łk 18, 9-14 Przypowieść o faryzeuszu i celniku 

 30.03 –  J 9, 1-41 Uzdrowienie niewidomego od urodzenia 

 31.03 –  J 4, 43-54 Uzdrowienie syna urzędnika królewskiego 

 01.04 –  J 5, 1-3a.5-16 Uzdrowienie paralityka w sadzawce Betesda 
 

 

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. Wszystkie panie z naszej Wspólnoty zapraszamy na rekolekcje wielkopostne 

w dniach od 6 – 9 kwietnia 2014 w Bazylice, o godz. 9.00 lub 18.30, które będzie 

głosił ks. bp. Grzegorz Ryś. Rekolekcje są naszą formacją, dlatego udział w nich 

jest obowiązkowy. 

4. Wszystkich panów z naszej Wspólnoty zapraszamy na 3. Męskie Rekolekcje 

u Bernardynów w dniach 7 – 9 kwietnia 2014 w Bazylice o godz. 20.00, które 

będzie prowadził ks. bp Grzegorz Ryś. Rekolekcje są naszą formacją, dlatego 

udział w nich jest obowiązkowy. Szczegóły na stronie www.rekolekcje.rzeszow.pl 

5. W dniu 8 kwietnia 2014 nie ma spotkania modlitewnego naszej Wspólnoty. 

Bierzemy udział w rekolekcjach j.w. 

6. W dniach 16 – 17 maja 2014 odbędzie się Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy 

w Duchu Świętym w Częstochowie. Wspólnota „Dobrego Pasterza” przy Parafii 

Św. Krzyża, ul. 3-go Maja w Rzeszowie organizuje wyjazd autokarem na otwarte 

czuwanie w sobotę (17 maja). Jest możliwość zapisania się na wyjazd, kontakt: 

Elżbieta Dziedzic, tel. 732878887, wspolnota@dobrypasterz.rzeszow.pl 
 

 
 pogotowie wstawiennicze tel. 884.170.280 

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

http://www.rekolekcje.rzeszow.pl/
tel:%2B48%20732878887
tel:%2B48%20732878887


  
 


