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„Ukrzyżowali 

Go i rozdzielili  

między siebie Jego 

szaty, rzucając o nie 

losy, co który miał 

zabrać”. 

 

Mk 15,24 
 
 
 
 
 
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  

Paweł Lisicki - dziennikarz, publicysta, pisarz, redaktor  

naczelny tygodnika „Do Rzeczy”. 
 

Każdy chrześcijanin raz w roku w okresie wiosennym przeżywa najważniejsze święta, 

Święta Wielkanocne, które upamiętnić mają śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Jest to 

czas pełen zadumy, ale także szczęśliwy, bo Jezus umarł, abyśmy my grzesznicy mieli 

wstęp do nieba. 

Kto zabił Jezusa? Chyba każdy zadaje sobie to pytanie i każdy powinien znać odpowiedź 

- Piłat i Żydzi. Ale czy ta odpowiedź jest dalej aktualna? Czy powinniśmy posądzać 

o śmierć Jezusa cały naród żydowski? A może śmierć Jezusa jest największą zagadką XXI 

wieku i wcale nie tak łatwo na nią odpowiedzieć? 

A więc kto zabił Jezusa? Żydzi, Rzymianie, Piłat, arcykapłanie i starsi, a może my? Każ-

dy może myśleć co chce, ale warto czasem przystanąć i się zastanowić. 

 

Na to pytanie, choć częściowo, próbuje odpowiedzieć Paweł Lisicki. W książce "Kto zabił 

Jezusa?" autor bazuje głównie na czterech ewangeliach, ale są również odniesienia do 

innych mniej znanych pozycji. Ewangeliści nie są bezpośrednimi świadkami Męki Pań-

skiej, więc dlaczego mamy im ufać i bezkrytycznie patrzeć na to, co napisali? Lisicki ana-

lizuje każdy fakt i zadaje pytania. Pytania, na które często nie jest łatwo odpowiedzieć. 

Dlaczego Jezus został ukrzyżowany, a nie ukamienowany zgodnie z żydowskim prawem? 

Czy Piłat gestem obmycia rąk chciał zdjąć z siebie odpowiedzialność za wydany wyrok? 

Czy tłum krzyczący, by zabić Jezusa, a uwolnić Barabasza działał z własnej woli, czy 

może został zmanipulowany? To tylko część pytań, na które trzeba znaleźć odpowiedź. 

A informacje, z których trzeba wziąć rozwiązanie nie mogą być poszlakowe, muszą to być 

twarde dowody. Tak właśnie działał Paweł Lisicki pisząc tę książkę. Oczywiście nie mo-

żemy jej traktować jako jedynych trafnych odpowiedzi i ślepo patrzeć na to, co jest w niej 

napisane. Autor przedstawia swój punkt widzenia najlepiej jak potrafi z dowodów jakie 

uzyskał i znalazł, a my jako ludzie inteligentni powinniśmy wykształcić swoje własne 

zdanie. 

A może książka Pawła Lisickiego "Kto zabił Jezusa" "otworzy nam oczy" na pewne 

sprawy i szerzej spojrzymy na ten temat. 

Książka jest dodatkową lekcją historii i religii. Skłania do wielu przemyśleń, refleksji, 

innego spojrzenia na wiarę.  

 

Rozpoczął się właśnie Wielki Tydzień, może warto by było "zatrzymać się na trochę", 

usiąść na wygodnej kanapie i przeczytać książkę "Kto zabił Jezusa?" Jest godna polecenia 

osobom, które są bardziej zainteresowane tematyką religijną i chrześcijanom, którzy chcą 

dowiedzieć się czegoś więcej i przemyśleć kilka spraw. Choć i ateiści na pewno znajdą 

w tej książce także interesującą lekturę. 

 

"O brzasku zatem Piłat usłyszał, że arcykapłani i starsi prowadzą do niego buntownika, 

któremu zarzuca się dążenie do obalenia władzy rzymskiej. Ile przedtem podobnych rebe-

liantów musiał przesłuchiwać? Trudno powiedzieć. Wiadomo, że w więzieniu znajdował 

się zatrzymany za udział w zamieszkach Barabasz..."  



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  
 

vacat  
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 
 16.04 –  Mt 26, 14-25 Zdrada Judasza 

 17.04 –  J 13, 1-15  Do końca ich umiłował 

 18.04 –  J 18, 1-19, 42 Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa 

 20.04 –  J 20, 1-9 Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego 

 21.04 –  Mt 28, 8-15 Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom  

 22.04 –  J 20, 11-18  Ukazanie się Zmartwychwstałego Marii Magdalenie  
 

 

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 dniu 17 kwietnia od godz. 21.00 wieczorem do godz. 6.00 rano 18 kwietnia 

odbędzie się w Bazylice Noc Konfesjonałów (spowiedź). 

3. Zapraszamy do Bazyliki na Święte Triduum Paschalne: 

 Wielki Czwartek (17.04) godz. 17.00 - droga krzyżowa, godz. 18.00 – 

Msza św. Wieczerzy Pańskiej. Po Mszy św. adoracja Najświętszego 

Sakramentu w Grobie Pańskim (przez całą noc oraz dzień następny). 

 Wielki Piątek (18.04) godz. 17.00 – droga krzyżowa, godz. 18.00 – 

Liturgia Męki Pańskiej. Adoracja Najświętszego Sakramentu przy Grobie 

Pańskim będzie trwać do godz. 22.00 

 Wielka Sobota (19.04) godz. 20.00 – Liturgia Wigilii Paschalnej na placu 

Św. Jana z Dukli. 

4. Dnia 22 kwietnia 2014 o godz. 19.15 zapraszamy wszystkich członków Wspólnoty 

na Mszę Wspólnotową oraz adorację Najświętszego Sakramentu. 

5. W dniach 24 kwietnia 2014 do 1 maja 2014 uczestniczymy w pielgrzymce do 

Włoch z okazji kanonizacji bł. Jana Pawła II i Jana XXIII. Prosimy o modlitwę 

w tej intencji. 

6. Dnia 29 kwietnia 2014 odbędzie się spotkanie modlitewne naszej Wspólnoty dla 

osób nie biorących udziału w pielgrzymce. 
 

 

 

 

 

 
 pogotowie wstawiennicze tel. 884.170.280 

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



  
 


