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„Jeżeli bowiem przez 

śmierć, podobną do 

Jego śmierci, zostali-

śmy z Nim złączeni 

w jedno, to tak samo 

będziemy z Nim  

złączeni w jedno 

przez podobne  

zmartwychwstanie”. 

 

Rz 6,5 
 
 
 
 
 
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  

 

Lekcja umierania cz.1/3, autor: ks. Tomasz Jaklewicz 
 
„Nigdy nie odczuwał lęku przed śmiercią” – wspomina kard. Dziwisz. Kiedy umarł Jan Paweł II, 

zaintonowano nie „Requiem”, ale „Te Deum”. Stałem wtedy na placu św. Piotra. Płakałem, 

ale nigdy nie czułem mocniej, że Bóg jest. I jest z nami. W Kościele.  

Proszę wybaczyć tak osobisty ton. Ale czy można inaczej opowiadać o śmierci Jana Pawła II? 

Wszyscy mamy swoją historię tamtych dni, tamtej godziny. Otrzymałem łaskę bycia blisko. Pod 

oknami papieża. W tamten wieczór odmawialiśmy Różaniec. Kiedy się skończył, chciałem iść 

na nocleg, ale nie potrafiłem ruszyć się z miejsca. Wraz w ludźmi zebranymi na placu św. Piotra 

wpatrywałem się w okna domu papieża. W tę samą stronę wycelowane były kamery, oczy i serca 

całego świata. Miałem poczucie, że w tym momencie nie ma ważniejszego miejsca na ziemi, 

że jesteśmy razem przy łóżku konającego Taty, że tworzymy jakąś niezwykłą jedność. To było coś 

absolutnie wyjątkowego. Dwa dni później, kiedy wchodziłem do bazyliki św. Piotra, aby pokło-

nić się po raz ostatni papieżowi, miałem najsilniejsze w życiu poczucie wspólnoty Kościoła, 

jej piękna, ciepła i zarazem mocy, siły. Z głośników płynął Psalm 23 „Pan jest moim pasterzem”. 

Z wielką rzeką ludzi mówiących różnymi językami dotarłem blisko ciała Jana Pawła II, by 

na moment zatrzymać się i oddać mu pokłon. Ubrany w ornat w kolorze krwi, umęczony chorobą, 

agonią i pasterzowaniem. Jakby zasnął, gotowy na zmartwychwstanie. Czułem, jakbym żegnał się 

z własnym ojcem; wszyscy ludzie wokół wydali mi się tak bliscy. Naprawdę, bracia i siostry! 

Chciało mi się płakać, ale nie czułem smutku. Dominowało poczucie, że ogromna bazylika św. 

Piotra jest jak przytulny dom… mój dom – mój, nasz Kościół. 

W tym znaku zwyciężysz 
„Głębokim pokojem napełnia mnie myśl o chwili, w której Bóg wezwie mnie do siebie – z życia 

do życia!” – pisał w 1999 roku w bardzo osobistym liście do osób w podeszłym wieku. „Dlatego 

wypowiadam często – i bez najmniejszego odcienia smutku – modlitwę, którą jako kapłan odma-

wiam po liturgii eucharystycznej: »w godzinie śmierci wezwij mnie i każ mi przyjść do siebie«. 

Podczas ostatniej pielgrzymki, którą Jan Paweł odbył do Lourdes w sierpniu 2004 roku, wypowie-

dział przejmujące słowa: „Klękając tutaj, przy grocie massabielskiej, ze wzruszeniem odczuwam, 

że dotarłem do kresu mej pielgrzymki”. Czuł, że Pan wzywa go już do siebie, ale do końca trwał 

na posterunku. Jan Paweł od Krzyża. Jak prawdziwe jest to określenie, widać może najbardziej 

przy końcu jego życia. Bóg dał mu łaskę umierania w najważniejszym czasie roku liturgicznego. 

Jego ostatnie cierpienia zbiegły się przedziwnie z celebracją Misterium Paschalnego. Dogasał 

podczas nowenny do Miłosierdzia Bożego. Wspominałem już o tym, że zawsze bliska mu była 

Droga Krzyżowa. Odprawiał ją w każdy piątek, a w Wielkim Poście codziennie. Ksiądz Tadeusz 

Styczeń, jego przyjaciel, wspominał epizod, który miał miejsce podczas pierwszej Drogi Krzyżo-

wej, którą Jan Paweł odprawiał w Koloseum. Kiedy papież umocował niesiony przez siebie krzyż 

na Wzgórzu Palatyńskim, wygłosił przemówienie zakończone słowami: Stat Crux, dum volvitur 

orbis (Krzyż trwa, podczas gdy zmienia się świat). Wówczas ktoś z tłumu zawołał: Santo Padre! 

In hoc signi vinces! (Ojcze Święty! W tym znaku zwyciężysz!). Okrzyk wywołał owację, a Jan 

Paweł II stał nieruchomy, zastygły, pogrążony w adoracji. 26 lat później, w Wielki Piątek 2005 

roku, nie miał już siły, by poprowadzić osobiście nabożeństwo w Koloseum. Zastą-

piłgo kard. Joseph Ratzinger. Jak się później okazało, nie tylko w tym miejscu. Papież modlił się 

w prywatnej kaplicy, co pokazywały kamery. Przytulony do drewnianego krucyfiksu, który trzy-

mał dłońmi posiniałymi od zastrzyków, wkłuć. To jeden z najbardziej wymownych obrazów, któ-

ry nam zostawił. Jezus umierał na oczach tłumów, odchodzenie Jana Pawła śledziły miliony wie-

rzących i niewierzących. Abp Leonardo Sandri stał się „głosem papieża”. O tych ostatnich dniach 

Jana Pawła II mówił: „Poczuciu własnej słabości dorównywało u niego poczucie mocy Bożej, 

działającej w nim w Kościele. Krzyż był dla niego w ostatnich chwilach źródłem radości, nawet 



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 

mimo dotykających go niepowodzeń. Chwile, w których milczał, akcentując to swoimi bacznymi 

i pełnymi wyrazu oczami, były czasem medytacji”. George Weigel: „Jego umieranie było ostatnią 

wielką chwilą nauczania. Jego cierpienie i sposób, w jaki umierał, prowadziły Kościół i świat 

do głębszego doświadczenia tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa – 

co jest obowiązkiem katolickiego kapłana. Kapłan i biskup, którego można było spotkać czasami 

leżącego krzyżem na posadzce w kaplicy, umarł tak, jak żył – obejmując Chrystusa na krzyżu – 

dogłębnie przekonany, że śmierć jest progiem życia wiecznego. Jego ostatnią i być może najbar-

dziej przejmującą lekcją była ta, której udzielił swoim milczącym cierpieniem i świętą śmiercią. 

To była jego ostatnia encyklika”. 

 

Słowo Boże do medytacji 
 30.04 –  J 3, 16-21 Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony 

 01.05 –  J 3, 31-36 Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne  

 02.05 –  J 6, 1-15 Rozmnożenie chleba   

 03.05 –  J 19, 25-27 Słowa Ewangelii według świętego Jana 

 04.05 –  Łk 24, 13–35 Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba 

 05.05 –  J 6, 22-29 Troszczcie się o pokarm, który trwa na wieki 

 06.05 –  J 14, 6-14 Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie  
 

 

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 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. 

3. Dnia 7 maja 2014 rozpoczynamy Seminarium Odnowy Wiary, które będzie 

prowadził Witek Wilk. 

4. W dniach 16 - 17 maja 2014 uczestniczymy w Ogólnopolskim Czuwaniu Odnowy 

w Duchu Świętym w Częstochowie. 

 

 

 

 
 

 
 pogotowie wstawiennicze tel. 884-31-51-51 

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



  
 


