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„…I Ja ciebie nie 

potępiam. – Idź, a od 

tej chwili już nie 

grzesz!” 

J 8,11 

 
 
 
 
 
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  

 
 

Jaka spowiedź zmienia życie? cz.1/2 autor: o. Maciej Tomaszewski SJ 

Kiedy mówimy o warunkach owocnej spowiedzi, to zwykle myślimy o pięciu czynnościach, które 

powinna zrealizować osoba przystępująca do tego sakramentu: rachunek sumienia, żal za grzechy, 

mocne postanowienie poprawy, szczere wyznanie grzechów oraz zadośćuczynienie Bogu i bliź-

niemu. Jednak istotą sprawy jest przeżycie spotkania z Jezusem Miłosiernym, bo spowiedź to, 

innymi słowy, sakrament miłosierdzia. 

Tak jak każdy inny sakrament jest widzialnym znakiem udzielonej łaski. Ta łaska jest skuteczna, 

bo ma moc przemiany – zarówno tego, co niewidzialne (czyli odpuszczenia grzechów), jak i tego, 

co widzialne, gdyż możemy zaobserwować zmianę postępowania a nawet stylu życia. W Ewange-

lii czytamy o uzdrowieniach, które były ściśle związane z uzdrowieniem, a dodatkowo przekony-

wały ludzi o skuteczność łaski przebaczenia. 

TA ŁASKA DOKONUJE SIĘ W KOŚCIELE 
Przypomnijmy, że łaska odpuszczenia grzechów powierzona została przez Jezusa powołanym 

przez Niego współpracownikom, którzy stanowią Kościół. Warto przypomnieć moment ustano-

wienia sakramentu pojednania, by pokazać, że to nie jest „wymysł” Kościoła, ale decyzja Jezusa: 

„Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzy-

macie, są im zatrzymane” (J, 22-23). Poprzez spowiedź Bóg daje nam nowe życie, które możemy 

otrzymać tylko w Kościele. Warto przypomnieć, że Judasz, który w pewnym momencie zdał sobie 

sprawę ze swojej nieprawości, także wyznał swoje grzechy, lecz nie tam, gdzie trzeba, bo w syna-

godze: „Wtedy Judasz, który Go wydał, widząc, że Go skazano, opamiętał się, zwrócił trzydzieści 

srebrników arcykapłanom i starszym i rzekł: «Zgrzeszyłem, wydając krew niewinną». Lecz oni 

odparli: «Co to nas obchodzi? To twoja sprawa»” (Mt 27, 3-4). Widzimy zatem, że wyznanie 

grzechów nie wszędzie jest owocne. Należy przyjść do wspólnoty Kościoła. 

TWOJA WIARA CIĘ UZDROWIŁA 
Kiedy mówimy, że spowiedź jest skuteczną pomocą i daje skuteczną łaskę, to nie znaczy: automa-

tyczną. W Kościele nie ma nic z magii. Ta nie ma nic wspólnego z religią, bo opiera się na prze-

konaniu, że wykonanie jakiegoś gestu, receptury, czy wypowiedzenie odpowiedniego zestawu 

słów, czy sylab automatycznie przynosi skutki w realnej rzeczywistości. Tymczasem sakrament 

pojednania nie ma nic wspólnego z taką automatyką. Jego owocność zależy przede wszystkim od 

naszej wiary. W liście do Hebrajczyków czytamy: „Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. 

Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że [Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go 

szukają” (Hbr 11, 6). Przypomnijmy sobie także słowa Jezusa wypowiedziane do kobiety cudzo-

łożnej, która, ku oburzeniu Faryzeuszów, dostąpiła odpuszczenia grzechów: „Dlatego powiadam 

ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpusz-

cza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: «Odpuszczone są twoje grzechy». Na to współbiesiadnicy 

zaczęli mówić sami do siebie: «Któż On jest, że nawet grzechy odpuszcza». On zaś rzekł do ko-

biety: «Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju»”. (Łk 7, 49-50). Zwróćmy uwagę, że w tej scenie ta 

kobieta nie wypowiedziała żadnego grzechu. A jak Jezus na to zareagował? On odpuścił jej 

wszystkie grzechy. Ten obraz jest cenny dla dręczonych przez skrupuły, którzy rozmyślają nad 

tym, że, być może, nie powiedzieli jakiegoś elementu ze swojego grzechu, lub nie są pewni, czy 

ksiądz dobrze zrozumiał, czy usłyszał ich wyznanie itd. Takie dręczenie się zmierza raczej ku 

rachowaniu i ku rozliczaniu się jak z bankierem, a nie ku spotkaniu z zaufaniem, z miłością i mi-

łosierdziem przebaczającego Jezusa. 

Miłość do samego Jezusa jest najistotniejsza ze wszystkich dyspozycji, czyli postaw wewnętrz-

nych, i tak naprawdę na usługach tej miłości są wszystkie inne warunki dobrej spowiedzi. Jezus 

nie wybaczył kobiecie cudzołożnej dlatego, że dokładnie, dobrze i precyzyjnie wypowiedziała 

grzechy, ale dlatego, że bardzo umiłowała Jezusa. 

KAŻDY MOŻE PIĆ Z TEGO KIELICHA 



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 

Warto również pamiętać, że sakrament spowiedzi jest związany z Eucharystią i tajemnicą pas-

chalną. Słyszymy to w czasie każdej Mszy świętej: „Następnie wziął kielich i odmówiwszy dzięk-

czynienie, dał im mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za 

wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów»” (Mt 26, 27). 

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus uprzedził apostołów i zapowiedział to, co się już się 

rozpoczęło, dopełni się na krzyżu. W opisie ustanowienia tego sakramentu Jezus najpierw 

pokazuje rany, czyli uświadamia, że odpuszczenie grzechów jest możliwe właśnie poprzez 

Jezusowe poświęcenie się dla nas. To też widać w samej formule rozgrzeszenia, która głosi, że 

Bóg – Ojciec miłosierdzia, pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego 

Syna. To jest cena, którą Jezus zapłacił za to, aby to pojednanie było skuteczne. Chodzi więc o to, 

by odpuszczenie grzechów przyjąć jako bezinteresowny dar poświęcenia się Jezusa dla mnie. 

A zatem korzystając z tego sakramentu, nie możemy mieć postawy roszczeniowej – że łaska nam 

się należy, ale postawę wdzięczności, ponieważ nam to się absolutnie nie należy. Św. Paweł 

mówił do Rzymian: „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują 

usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Jego to 

ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi.” (Rz 3, 25). 

 

Słowo Boże do medytacji 
 21.05 –  J 15, 1-8 Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity 

 22.05 –  J 15, 9-11 Wytrwajcie w miłości mojej  

 23.05 –  J 15, 12-17 To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali 

 24.05 –  J 15, 18-21 Nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem 

 25.05 –  J 14, 15–21 Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy 

 26.05 –  J 15, 26-16, 4a Duch Prawdy będzie świadczył o Jezusie  

 27.05 – J 16, 5-11 Jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie  
 

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, Seminarium 

Odnowy Wiary i inne). 

 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 23 - 25 maj 2014 organizowane są na Taborze dni skupienia dla osób 

posługujących muzycznie. Spotkania będzie prowadzić zespół Mocni w Duchu z Łodzi. 

Koszt orientacyjny 70 - 80 zł. Zapisy i wpłata wstępna 50 zł u ks. Grzegorza Kot, tel. 605 

535 453. Do udziału zachęcamy szczególnie diakonię uwielbienia. 

3. W dniu 26 maja 2014 o godz. 19.15 w Bazylice odbędzie się spotkanie dla mężczyzn pt. 

„Bóg w portfelu i na koncie”.  Spotkanie poprowadzi Witek Wilk. 

4. W dniu 27 maja 2014 o godz. 19.30 zapraszamy wszystkich członków Wspólnoty na 

Mszę Wspólnotową oraz adorację Najświętszego Sakramentu. Msza św. jest  również 

Mszą dziękczynną w intencji pielgrzymki do Rzymu oraz za kanonizację papieży: Jana 

Pawła II i Jana XXIII. 

 
 pogotowie wstawiennicze tel. 884-31-51-51 

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



  
 


