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„Jakub odpowie-

dział: «Nie puszczę 

cię, dopóki mi nie 

pobłogosławisz!» (...) 

…i pobłogosławił go 

na owym miejscu”. 

 

Rdz 32, 27-30 
 
 
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 
 
19.15 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 

 
Telefon Wspólnoty:  

884 31 51 51 

 

 

„Wiara polega na tym, że dziękujesz za uzdrowienie wówczas, 

 gdy jeszcze cię boli” 
autor: Marcin Jakimowicz 

 

  

Z opowieści Witka Wilka zapamiętałem najmocniej historię starotestamentalnego Jabesa. 

Nie dawała mi spokoju. Kłuła, gryzła, była wyrzutem sumienia. 

„Obyś skutecznie mi błogosławił i rozszerzył granice moje, a ręka Twoja była ze mną” 

wołał Jabes. „I sprawił Bóg to, o co on prosił” (1 Krn 4, 9–10). Koniec. Kropka. 

Jabes nie jęczał, nie płakał, nie szlochał. Nie chlipał w rękaw, tylko z pewną dozą bez-

czelności rzucił: „Obyś skutecznie mi błogosławił i rozszerzał granice”. Przecież to forma 

żądania, nakazu! Czy można wyszarpać Bogu uzdrowienie? Można. 

Niedawno przyciśnięty do ściany zdobyłem się na podobny gest. Nie miałem wyjścia. 

Wóz albo przewóz. Udręczony wołałem: „Jestem twoim synem – troszcz się o mnie. To 

Twoja sprawa”. Kompletnie zniewolony zawołałem wbrew sobie: „Panie, ogłaszam Cię 

w ciemności, którą przeżywam zwycięzcą. I z góry dziękuję”. I poczułem się uwolniony. 

Nie przyszło łatwo. Przez dwa miesiące walczyłem, rozdrapywałem rany, ale w najwięk-

szych zawirowaniach dostawałem słowo: „Jezus rzekł: Idź, niech ci się stanie, jak uwie-

rzyłeś”. (Mt 8, 13). Proste. Jak uwierzyłeś, to ci się stanie. A jak nie wierzysz, po co ję-

czysz? 

Gwałtownicy zdobywają królestwo. Łatwo się pisze, gorzej z realizacją. Bóg (o dziwo) 

czeka na tak śmiałe gesty, na rzucenie się w fale. Woła „Miłości pragnę, nie krwawej ofia-

ry, poznania Boga bardziej niż całopaleń” (Oz 6,6). – „Poznanie Boga” brzmi grzecznie – 

wyjaśnia judaistka Maja Miduch – Tymczasem to „poznanie”, które angażuje wszystkie 

zmysły człowieka. Tym słowem określa się też akt seksualny, współżycie mężczyzny 

i kobiety! Bóg chce aż takiej bliskości. Marzy o takim zjednoczeniu, przylgnięciu do 

człowieka, nieustannie szuka z nim relacji. 

– Wiara polega na tym, że dziękujesz za uzdrowienie wówczas, gdy jeszcze cię boli – 

wracając z wakacji słuchałem słów Donalda Turbitta. I… bałem się podziękować. Do 

czasu, gdy zmuszony byłem zażądać, by zatroszczył się o swe dziecko. 

– Miałam kiedyś niezwykle mocne doświadczenie – opowiadała mi Jadzia Basińska 

z Mumio – Jedna z bliskich mi osób była zniewolona nałogiem, bardzo piła. I kiedyś ja – 

poukładana, świetnie ubrana „księżniczka”, która znakomicie maskowała wszelkie uczu-

cia – nie wytrzymałam. Pękłam. I zaczęłam wyć do poduszki. Byłam sama i wpadłam 

w histerię. Wrzeszczałam, tak by nikt nie słyszał: „Boże, rob coś, ratuj!”. I ta osoba prze-

stała pić. Natychmiast. Następnego dnia. Ja nie mogę o tym nie opowiadać, bo to moje 

bardzo konkretne doświadczenie. Spotkałam Boga, który słucha. 

 

 

 

 

 



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 

 

Słowo Boże do medytacji 
 13.08. – Mt 18, 15-20 Braterskie upomnienie 

 14.08. – Mt 18, 21-19,1 Przypowieść o niemiłosiernym słudze 

 15.08. – Łk 1, 39-56 Bóg wywyższa pokornych 

 16.08. – Mt 19, 13-15 Jezus błogosławi dzieci 

 17.08. – Mt 15, 21–28 Wiara niewiasty kananejskiej 

 18.08. –  Mt 19, 16-22 Rada ubóstwa 

 19.08. –  Mt 19, 23-30 Nagroda za wyrzeczenie podjęte dla Chrystusa 

 

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. 26 sierpnia 2014 o godz. 19.30 zapraszamy wszystkich członków Wspólnoty na 

Mszę Świętą Wspólnotową oraz adorację Najświętszego Sakramentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  


