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„Teraz doznajecie 

smutku. Znowu  

jednak was zobaczę,  

i rozraduje się serce 

wasze, a radości  

waszej nikt wam nie 

zdoła odebrać”. 

 

J 16, 22 
 
 
 
 
 
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  

 

 

"Pożyteczne jest dla was moje odejście"  
autor: Prof. Anna Świderkówna 

 

Wspomnienia o Ojcu Jankowskim  
 

Ojca Jankowskiego poznałam w sierpniu 1946 r. w Jaszczurówce na wspaniałym obozie Aka-

demickiej Sodalicji Mariańskiej. Nie nazywał się wtedy jeszcze Augustynem, nie był też be-

nedyktynem, brakowało więc liter OSB (Ordo Sancti Benedicti) po jego nazwisku. Był Bog-

danem Jankowskim, księdzem warszawskiej archidiecezji, zaledwie trzy lata po święceniach 

kapłańskich, a jednocześnie moderatorem sodalicji akademickiej. Już wtedy miał opinię 

świetnego spowiednika, lecz ja nie próbowałam spowiadać się u niego, ponieważ był z nami 

tylko dwa tygodnie - potem wyjeżdżał na co najmniej dwa lata do Rzymu. Bałam się zatem, 

że jeśli raz spróbuję, będzie mi go później bardzo brakować. Odbywały się jednak rozmowy, 

z których mi wiele pozostało aż po dziś dzień. 

W konfesjonale jego uklękłam po raz pierwszy pewnego grudniowego dnia 1950 r. I od razu 

poczułam się jak w domu. Znalazłam Ojca. Właśnie, Ojca! Bo określenie “kierownik ducho-

wy" brzmi jakoś gorzej. Jest to niewątpliwie jedna z największych łask, jaką Pan mnie obda-

rzył. Zdaję sobie sprawę, że jest to w dodatku łaska raczej rzadka, zwłaszcza jeśli wziąć pod 

uwagę czas trwania owej relacji: całe pięćdziesiąt pięć ziemskich lat. 

Na początku uczył mnie, co to znaczy. Kiedyś zaczęłam mu opowiadać coś o moich rodzin-

nych troskach i nagle przerwałam, pytając, czy powinnam o tym mówić, bo przecież to nie 

jest materia spowiedzi. Na co odpowiedział mi z pewnym naciskiem: “Wszystko zależy, jak 

ty na to patrzysz. Jeśli to ma być tylko spowiedź, nie ma po co ją przeciągać. Jeśli jednak kie-

rownictwo, sprawa przedstawia się całkiem inaczej". 

Nie tu miejsce na wspominanie wszystkiego, czego się od Niego wtedy czy później nauczy-

łam. Charakterystyczne jest jednak, że niczego nigdy nie narzucał. On tylko pilnował, żebym 

nie zbłądziła, nie zeszła z Bożej drogi. Pamiętam, jak kiedyś, gdy mu relacjonowałam moje, 

jak sądziłam, przemyślenia, on zawołał z radością: “Widzę, że Duch Święty prowadzi cię 

właśnie w tym kierunku, który ja przeczuwałem!". A więc nie on sam, ale Duch Święty. 

Jego wstąpienie do Opactwa Tynieckiego uderzyło we mnie jak piorun. Nie wyobrażałam 

sobie, jak mogłabym żyć bez niego. Bóg jednak jest przemądrym Pedagogiem. Dał nam - jego 

córkom i synom warszawskim - najpierw cały rok na przygotowanie. Decyzja dotarła do nas 

pod koniec lata 1954 r., Ojciec zaś wstąpił ostatecznie do Tyńca we wrześniu 1955 r. W cza-

sie tego roku powtarzał nam chyba kilka razy: “Si licet magna comparare parvis (jeżeli wolno 

porównywać do tego, co małe, rzeczy wielkie), pożyteczne jest dla was moje odejście". Drugi 

człon zdania to słowa Chrystusa z 16. rozdziału Ewangelii św. Jana (J 6, 7). 

Przynajmniej dla mnie spełniły się one w sposób cudowny. Przez rok nie miałam żadnego 

kontaktu z Ojcem, ale - o dziwo! - nie przestałam być Jego córką. Wręcz przeciwnie, coraz 

lepiej rozumiałam, co to znaczy. Potem przyszły jeszcze długie lata stałej korespondencji 

i krótszych spotkań. Lubiłam mówić Ojcu o mojej nadziei, że kiedy spotkamy się “po tamtej 

stronie", będę do niego podobna, bo przecież jestem jego córką. Nigdy się przed tym nie bro-

nił. Z biegiem czasu spotkania stawały się rzadsze, a nasza relacja może bardziej ludzka, ale 

i coraz bliższa. Pewno bym gorzej przeżyła Jego ostateczne odejście, gdyby nie doświadcze-

nie tamtego odejścia do Tyńca. Wierzę, że także i teraz okaże się ono dla nas pożyteczne.  

A Ojciec Augustyn, podobnie jak Pan Jego, “nie zostawi nas sierotami"(J 14, 18). 



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 

 
Joanna Groszek 

diakonia ewangelizacyjna 

 
Dane fundacji: 

Fundacja Charismata 
im. św. Pawła Apostoła 

35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 8 
 

KRS: 0000431262 
NIP: 813-36-74-368 
REGON: 180881469 

Konto bankowe:  
91 9096 0004 2012 0064  

7957 0002 

Słowo Boże do medytacji 
 25.06. – Mt 7, 15-20 Fałszywi prorocy 

 26.06. – Mt 7, 21-29  Dom zbudowany na skale i dom zbudowany na piasku  

 27.06. – Mt 11, 25-30 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest 
prawdziwym napojem 

 28.06. –  Łk 2, 41-51 Maryja wiernie chowała wszystkie wspomnienia w sercu 

 29.06. –  Mt 16, 13-19 Tobie dam klucze królestwa niebieskiego 

 30.06. –  Mt 8, 18-22 Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem 

 01.07. –  Mt 8, 23-27 Uciszenie burzy na jeziorze 

 

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). 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 

 

Ogłoszenia 
1. Dnia 25 czerwca 2014 o godz. 19.00 odbędzie się Msza św. dla wszystkich Wspól-

not Odnowy Diecezji Rzeszowskiej 

2. Dnia 30 czerwca 2014 o godz. 18.30 zapraszamy wszystkich członków Wspólnoty 

na Mszę św. dziękczynną za posługę Ojca Wiktora i agapę.  

3. W czasie wakacji spotkania Wspólnoty będą się odbywać jak dotychczas w każdy 

wtorek o 19.15 w Bernardyńskim Centrum Religijno-Kulturowym. 

 

 

 

 

Ojcze Wiktorze,  

byłeś niezwykłym Pasterzem naszej Wspólnoty, prowadziłeś nas, uczyłeś,   

zachęcałeś, wspierałeś... ale przede wszystkim byłeś dla nas Ojcem: troskliwym, 

czułym, kochającym, a gdy trzeba było napominającym i wymagającym,  

gdyż  zawsze chciałeś naszego dobra i rozwoju.  

Twoich rad, wskazówek i wspaniałego serca nigdy nie zapomnimy. 

 Będziesz w naszej pamięci i modlitwie każdego dnia.  

Na pamiątkę naszej miłości do Ciebie składamy Ci Margaretkę,  

życząc błogosławieństwa Bożego, śmiałego kroczenia drogą naszego Pana Jezusa  

Chrystusa, abyś z każdym dniem stawał się Jego świętym Kapłanem. 

Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. 

 

Dziękujemy Ci Ojcze Wiktorze! 

 

 

 
 

 pogotowie wstawiennicze tel. 884-31-51-51 

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



  
 


