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„Ty zaś, gdy chcesz 

się modlić, wejdź do 

swej izdebki,  

zamknij drzwi i módl 

się do Ojca twego, 

który jest  

w ukryciu…” 

 

Mt 6, 6 

 
 
 
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 

 

Lectio Divina – metoda osobistego studium Pisma Świętego   
 

 

Lectio Divina - duchowa lektura Pisma Świętego - była od początku jedną z podstawo-

wych praktyk duchowych życia chrześcijańskiego. 

 

I. Lectio 

Czytaj uważnie tekst Pisma Świętego, wierząc, że to Duch Święty dyktuje go dla ciebie. 

Słowo Boże, które zostało spisane, musisz usłyszeć i przyjąć całą swoją istotą. Znajdź 

miejsce, które pomoże ci wyciszyć się zewnętrznie i wewnętrznie. Wybrany tekst słowa 

Bożego czytaj powoli i półgłosem. Takie czytanie pomaga uczestniczyć w lekturze całym 

ciałem i ułatwia zapamiętywanie. Staraj się czytać tekst całym sobą: umysłem, sercem 

i wolą. Ucałuj Pismo Święte z miłością i adoracją. 

II. Meditatio 

Staraj się zrozumieć tekst dogłębnie. Zadawaj sobie pytanie: Co Bóg do mnie mówi? Me-

dytacja to stopniowe wprowadzenie w tajemnicę słowa Bożego: pilne skupienie umysłu 

i poszukiwanie ukrytej prawdy. Koncentruj się nie na sobie, lecz na słowie - jego bogac-

two pomoże Ci poznać i zrozumieć siebie. Zatrzymaj się nad fragmentem, który przykuł 

twoją uwagę - zadziwił lub zaniepokoił. Rozważaj święty tekst i go powtarzaj. Rozpocznij 

lekturę cichym głosem. Powtarzaj słowo lub zdanie, które przykuwa twoją uwagę. Nasy-

caj się nim. Szukaj wyjaśnienia Pisma przez Pismo, tzn. powiąż słowo lub zdanie z jakimś 

innym biblijnym fragmentem, który przychodzi ci na myśl. Wypisz słowa, które najbar-

dziej do ciebie przemówiły. Umieść je na widocznym miejscu jako "drogocenny klejnot 

dnia". 

III. Oratio 

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Nim serce, wsłuchaj się w jego poruszenia, pozwól 

Bogu w nie wstąpić, abyś mógł opowiedzieć o przeżyciach, które rodzi w tobie Słowo. 

Módl się prosto i spontanicznie, wykorzystując doświadczenie z wcześniejszych lectio 

i meditatio. Uwielbiaj Boga i dziękuj Mu za to, kim jest w twoim życiu. Przywołaj w pa-

mięci zdarzenia, które Bóg uczynił w historii twojego życia. Błagaj Go, proś, wołaj, wy-

rażaj swoje cierpienie. 

IV. Contemplatio 

Otwórz się na łaskę kontemplacji, czyli bądź z Bogiem tam, gdzie On przebywa. Trwaj 

przed Bogiem i przy Nim całym sobą. Samą swą obecność uczyń modlitwą (wszak kon-

templacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu, rozmowy serc; 

godzina nawiedzenia przez Słowo). Staraj się milczeć i pozostawać w bezruchu, w sku-

pieniu. Trwaj w doświadczeniu oczekiwania i spojrzenia, bo to ono rodzi głęboką więź 

z Bogiem. Na siebie i innych ludzi, na wydarzenia swego życia staraj się patrzeć Jego 

oczyma i pozwól, aby wszystko przenikała Jego łaska. Kiedy zaczniesz widzieć z per-

spektywy Boga, wtedy zaznasz pokoju. 

 

 



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 
 

vacat 
diakonia liturgiczna 

 
Joanna Groszek 

diakonia ewangelizacyjna 

 
Maciej Mierzejewski 

diakonia prowadzenia 
 spotkań 

 

Słowo Boże do medytacji 

 17.09. – Łk 7, 31-35 Duch przekory przeszkodą w przyjęciu królestwa Bożego 

 18.09. – Łk 2, 41-52 Powinienem być w tym, co należy do mego Ojca 

 19.09. – Łk 8, 1-3 Niewiasty wspierają Jezusa ze swojego mienia 

 20.09. – Łk 8, 4-15 Przypowieść o siewcy  

 21.09. – Mt 20, 1–16a Przypowieść o robotnikach w winnicy 

 22.09. – Łk 8, 16-18 Przypowieść o lampie  

 23.09. – Łk 8, 19-21 Krewni 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 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. Zapraszamy wszystkich do wspólnego wyjścia do kina „Zorza” na film pt. „Ziemia 

Maryi” - 17 września 2014, godz. 19.00, cena biletu 10 zł. Zapisy i wpłata pienię-

dzy u Małgorzaty Franczyk. 

2. W dniu 21 września 2014 o godz. 17.00 zapraszamy wszystkich członków Wspól-

noty na Mszę Świętą Wspólnotową, która odbędzie się w Domu Diecezjalnym 

„Tabor” ul. Połonińska 25. Po Mszy Św. zapraszamy na Adorację Najświętszego 

Sakramentu oraz agapę. 

3. Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej ogłasza nabór chętnych do studiowania 

Biblii. Rozpoczęcie 4 października 2014 w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym 

w Rzeszowie, ul. Witolda 11a. Szczegóły na stronie: www.biblista.pl lub u ks. 

Marka Dzika tel.: 606-735-057 

4. W dniu 10 października 2014 rozpoczynamy warsztaty pisania ikon. Szczegóły 

i zapisy wkrótce. Zapraszamy! 

5. W dniu 14 października 2014 godz. 19.00 zapraszamy na katechezę audiowizualną 

pt. "Więziona za modlitwę" – gość: Mary Wagner. Miejsce spotkania: Dom 

Diecezjalny „Tabor” ul. Połonińska 25. 

6. W dniach 25 – 26 października 2014 w Taborze odbędą się warsztaty uwielbienia 

Boga tańcem. Szczegóły i zapisy wkrótce. Zapraszamy! 

 

 

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  

http://www.biblista.pl/

