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„…A społeczność 

nasza jest społeczno-

ścią z Ojcem  

i z Synem jego,  

Jezusem  

Chrystusem” 

 

1J 1, 3 
 
 
 
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 
 

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 

„Komunikacja we Wspólnocie” 

autor: Alicja Smalarz 

 

Fakt, że jest nas tak dużo świadczy o tym, że chcemy tworzyć Wspólnotę. Należymy do 

Wspólnoty, ponieważ Jezus nas wybrał, bo On nas zaprasza do wspólnoty z samym Sobą. 

Wspólnotę tworzą konkretni ludzie, opierając się na zasadach i regułach. Prawdziwą 

Wspólnotę łączą więzi duchowe, wspólnotę łączy ktoś – Jezus. Więzi duchowe polegają 

na budowaniu intymności. Nie chodzi tu o seks. Intymność polega na umiejętności bu-

dowania serdecznych, ciepłych relacji z drugim człowiekiem. Wspólnotę trudno zbu-

dować, gdy ktoś nie ma ciepłego stosunku do samego siebie. Popatrzmy na siebie rano w 

lustro, na swoją minę – wszyscy chyba mamy jednakowe. - Uśmiechnij się do siebie! Po-

tem podaruj ten uśmiech drugiemu człowiekowi – mężowi, córce, synowi, teściowej! 

Są trzy podstawowe zasady. Najpierw więź z samym sobą, intymność z sobą - uśmiech do 

siebie. Potem więź z Jezusem, intymność z Jezusem - uśmiech do Jezusa. A na końcu 

więź z ludźmi, intymność z ludźmi, z drugim człowiekiem – uśmiech do niego. 

Aby wejść w takie relacje, trzeba przekroczyć siebie. Nie stawiać siebie w centrum. Jeżeli 

nie przekroczysz samego siebie doprowadzisz do szemrania, do chęci rządzenia, do reali-

zacji swoich planów, do rozłamu, a w konsekwencji do rozbicia Wspólnoty. 

Wspólnota Chrześcijańska to Wspólnota ludzi, którzy obdarzają się ciepłem pochodzącym 

od Boga. Jesteśmy zaproszeni, by budować Wspólnotę z Jezusem. Jezus zaprasza nas do 

relacji z Sobą, bo kto chce budować Wspólnotę, niech buduje swoje relacje z Jezusem. 

Często przychodzimy do Wspólnoty, aby cos otrzymać, aby wszyscy byli tylko dla nas. 

Oczekujemy czegoś, czego Wspólnota nie jest w stanie nam dać. Jesteśmy jak gołębie, 

rzucamy się na pokarm, a gdy nie ma kto sypać - odlatujemy, mówiąc ze Wspólnota nas 

rozczarowała… Bo lider nie sypał, bo kapłan…, bo diakonia… A tak naprawdę sami sie-

bie rozczarowaliśmy. A jesteśmy wezwani po to, by kochać tych, którzy nas ranią, dener-

wują, bo oni mają ten sam problem co my, tylko my w sobie tego nie widzimy. 

Niebezpieczeństwem Wspólnoty jest to, gdy chcemy, by była ona towarzyska (pamiętam 

rozproszenie na początku, kiedy było nas jeszcze niewielu, chciałyśmy się lepiej poznać, 

pogadać...) 

Niektórzy często zmieniają Wspólnoty, ponieważ nie szukają Pana tylko relacji. A we 

Wspólnocie nie adorujemy samych siebie, tylko samego Chrystusa. Wspólnota jest w Pa-

nu, a nie w przyjaźni dla nas samych. Jeżeli nie mamy relacji z Jezusem, to oczekujemy 

od innych, aby spełniali nasze pragnienia, oczekiwania – kiedy ich nie spełniają, jesteśmy 

sfrustrowani i rozżaleni. Pamiętajmy, że najważniejsza jest osobista relacja z Jezusem! 

Ważny jest czas ofiarowany Jemu i sobie. 

Wspólnota chrześcijańska to misja, aby iść do ludzi, aby głosić dobrą nowinę, mówić 

o Jezusie Chrystusie. Bardzo ważne jest, abyśmy rozmawiali z innymi o naszej relacji 



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 

 

z Bogiem oraz o Jego relacji z nami. 

Ludzie nie uwierzą, że Bóg ich kocha, dopóki nie zobaczą tego w naszych oczach. Jeżeli 

ktoś spotkał Jezusa, nie może się o tym nie dzielić z innymi. Dlatego tak zachęcamy do 

świadectw, które budują oraz pozwalają nam uwierzyć, że Jezus żyje. Nawet te małe cuda, 

świadczą o obecności Jezusa w naszym życiu.  

 

 

Słowo Boże do medytacji 

 27.08. – Mt 23, 27-32 Biada obłudnikom 

 28.08. – Mt 24, 42-51 Wezwanie do czujności 

 29.08. – Mk 6, 17-29 Ścięcie Jana Chrzciciela 

 30.08. – Mt 25, 14-30 Przypowieść o talentach 

 31.08. – Mt 16, 21–27 Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie 

 01.09. – Łk 4, 16-30 Jezus nie przyjęty w Nazarecie 

 02.09. – Łk 4, 31-37 Uzdrowienie opętanego 

 

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 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. 31 sierpnia 2014 (niedziela) o godz. 17.00 zapraszamy wszystkich na Mszę Świętą 

Wspólnotową, która odbędzie się w Domu Rekolekcyjnym „Tabor” ul. Połonińska 

25. Po Mszy Św. zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu, „Moc 

Uwielbienia – Dzień Święty święcić!” oraz agapę. 

     

 

 

 

 

 

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  


