
 

    22 lipca 2014 BIULETYN WSPÓLNOTY, ROK VII, NUMER 285 

 

„Idźcie więc i  

nauczajcie wszystkie 

narody, udzielając 

im chrztu w imię 

Ojca i Syna, i Ducha 

Świętego ”. 

 

(Mt 28, 19-20) 
 
 
 
 
Spotkania Wspólnoty 
odbywają się we wtorki  

 
17.00 Adoracja  
Najświętszego Sakra-
mentu 
 
17.45 Modlitwy  
wstawiennicze  
(harmonogram w ka-
lendarzu na naszej 
stronie internetowej) 
 
18.30 Msza Święta 
 
19.00 spotkanie modli-
tewne w sali  
Bernardyńskiego  
Centrum Religijno-
Kulturowego 

 
 

Odpowiedzialni za 
Wspólnotę: 

 
o. Amos Smolarek OFM 

pasterz 
tel. 726-776-366 

 

o. Wiktor Tokarski OFM 
opiekun duchowy 

 
 

Marta Fortuniak  lider  
Wiesława Mac v-ce lider 

Jacek Fura v-ce lider  
Piotr Bilo v-ce lider 

„Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii”. 
autor: Joanna Groszek 

 

Każdy z nas jest wezwany do tego by głosić Dobrą Nowinę. W Ewangelii wg św. Marka w 16 

rozdziale znajdują się słowa Jezusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię.” Jeśli tylko do-

świadczyliśmy osobiście spotkania z Żywym Bogiem, to mamy się tym doświadczeniem dzielić. 

Ewangelizować to po prostu wprowadzać Jezusa w życie drugiego człowieka. Na skutek mojego 

pójścia i głoszenia ktoś może być zbawiony. Może to właśnie ja jestem tą jedyną osobą, która 

temu konkretnemu człowiekowi ogłosi Dobrą Nowinę o Jezusie. Może Duch Święty przygotowy-

wał jego serce i otwierał je właśnie na moje świadectwo.   

Słowo Kerygmat oznacza głoszenie, przepowiadanie. Nazywany jest pierwszym głoszeniem. Od 

niego zaczynali uczniowie, kiedy szli do ludzi, którzy nie znali Jezusa, albo nie wierzyli, że jest 

On Mesjaszem. Kerygmat rodzi bowiem wiarę. A wśród ludzi wierzących, lecz takich, którzy 

już zatracili swoją wiarę, głoszenie kerygmatu tę wiarę ożywia, prowadzi do osobistej relacji 

z Panem Bogiem.  

W skrócie treść kerygmatu można przedstawić następująco (definicja wypracowana przez uczest-

ników forum dyskusyjnego na stronie www.apologetyka.katolik.pl): 
1. Bóg jest moim Ojcem, dlatego chce mnie ukształtować na podobieństwo swojego Syna. 

2. Grzech niszczy we mnie obraz Syna. 

3. Jezus wyzwolił mnie z niewoli grzechu poprzez swoją mękę, śmierć krzyżową 

i zmartwychwstanie. 

4. Duch Święty uświęca mnie w Kościele, gdy otwieram się na Jego działanie. 

5. Eucharystia czyni mnie podobnym do Chrystusa i zapowiada moje przyszłe zjednoczenie 

z Nim w wieczności. 

Ważne jest by podzielić się swoim własnym świadectwem, tego, jak te prawdy zmieniły moje 

życie, opowiedzieć o swoim osobistym doświadczeniu wiary i relacji z Panem Bogiem. A zatem 

aby głosić Ewangelię, trzeba ją samemu nosić w sercu. Warto też modlić się za te osoby, którym 

głoszone będzie Słowo. Jeśli np. mamy w myślach konkretną osobę, z którą chcemy w najbliż-

szym czasie podzielić się świadectwem, ale na przykład nie bardzo wiemy jak, to można od razu 

zacząć się modlić za tą osobę, prosić Ducha Świętego, by otwierał jej serce, przygotowywał czas, 

miejsce, okoliczności i by także uzdalniał nas samych do bycia świadkami Jego Miłości. Najlep-

szym przygotowaniem do głoszenia jest głoszenie. Także ewangelizacji uczymy się ewangelizu-

jąc. Duch Święty uzdalnia nas do bycia świadkami. To On ożywia i prowadzi ewangelizację. 

Ewangelizacja bez doświadczenia Pięćdziesiątnicy jest wyłącznie wymianą argumentów, 

dyskusją. Celem ewangelizacji nie jest debata niewierzącymi o Jezusie, lecz poprowadzenie 

ich na spotkanie z  żywym Bogiem. Dlatego tak ważne jest by dzielić się SWOIM OSOBI-

STYM DOŚWIADCZENIEM WIARY, nawrócenia, relacji z Panem Bogiem. Wszystko to jed-

nak robimy w wolności i szacunku względem wolnej woli drugiego człowieka. 

Papież Franciszek o Nowej Ewangelizacji: 

1. Nową ewangelizacją jest budzenie życia wiarą w sercu i umyśle ludzi nam współcze-

snych, dotkniętych obojętnością wobec wiary i żyjących w oddaleniu od Kościoła. 

2. Potrzebni są chrześcijanie ukazujący miłosierdzie Boga i jego czułość wobec każdego 

stworzenia. 

3. Nowa ewangelizacja (…) jest wzywaniem do odważnego pójścia pod prąd, do nawrócenia 

się od idoli do jedynego prawdziwego Boga, a z drugiej strony– musi używać języka mi-

łosierdzia, składającego się najpierw z gestów i zachowań, a nie słów. 

4. Każdy ochrzczony ma przynosić Chrystusa, bo ten, kto Go spotkał, nie może tego do-

świadczenia zachować tylko dla siebie…  

http://www.apologetyka.katolik.pl/


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  

 
Ewa Kruczek 

diakonia miłosierdzia  
 

Karolina Kołodziej 
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 

 
Maciej Mierzejewski 

diakonia prowadzenia 
 spotkań 

 

Papież Jan Paweł II o Nowej Ewangelizacji: 

1. Nową ewangelizacja będzie skuteczna, jeśli stanie się głoszeniem na dachach tego, co zo-

stało przeżyte w głębokim zjednoczeniu z Chrystusem. 

2. Nowa ewangelizacja to głoszenie Ewangelii zawsze nowej i zawsze niosącej nowość, któ-

ra musi być prowadzona z nową gorliwością, nowymi metodami i z zastosowaniem no-

wych środków wyrazu.  

Na koniec warto pamiętać o tym, że to nie od nas zależą efekty ewangelizacji. My jesteśmy tylko 

narzędziami. Nie na nas ma być skoncentrowana uwaga, lecz na Jezusie. I nawet jeśli jesteśmy – 

myśląc po ludzku – bardzo nieudolni, zakompleksieni, zalęknieni itp., to Pan Bóg może się nami 

skutecznie posłużyć. „Moc bowiem w słabości się doskonali”. A łaski Pana wystarczy.  

 

SHALOM + 

 

Słowo Boże do medytacji 
 23.07. – J 15, 1-8 Kto trwa w Chrystusie, przynosi obfity owoc 

 24.07. – Mt 13, 10-17  Dlaczego Jezus naucza w przypowieściach 

 25.07. – Mt 20, 20-28 Kielich mój pić będziecie 

 26.07. – Mt 13, 16-17 Prorocy i sprawiedliwi pragnęli widzieć Jezusa 

 27.07. –  Mt 13, 44-52 Przypowieść o skarbie, o perle i o sieci 

 28.07. –  Mt 13, 31-35 Przypowieść o ziarnku gorczycy i o kwasie 

 29.07. –  J 11, 19-27 Wiara Marty 
 

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

wtorek o 19.15 w Bernardyńskim Centrum Religijno-Kulturowym. 

2. Dnia 26 lipca 2014 od godz. 17 diakonia modlitwy wstawienniczej będzie posłu-

giwać na rekolekcjach w Domu Rekolekcyjnym bł. Karoliny w Rzeszowie, ul. Dę-

bicka 62.  

3. Dnia 2 sierpnia 2014 o godz. 16.00 organizujemy ognisko w Winnicy Maria Anna 

w Wyżnem. Wkrótce podamy szczegóły. 

 

 

Jeśli chcesz przekazać darowiznę, ofiarę lub dziesięcinę, możesz to zrobić na cele 

statutowe naszej 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 

 
 

  
 

 pogotowie wstawiennicze tel. 884-31-51-51 

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


