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…abyście byli zgodni, 

i by nie było wśród 

was rozłamów; byście 

byli jednego ducha 

i jednej myśli. 

1 Kor 1, 10 

 
 

Zgrzyt 

Marcin Jakimowicz 
 

A miało być tak pięknie: telewizja, autografy i na deser głaskanie się po główkach w ramach 
realizacji miłości chrześcijańskiej. A tu niektórym we wspólnocie puściły nerwy. Zaczęły się spo-
ry, kłótnie. Ładnie to tak? Czy to po chrześcijańsku? 
Mój znajomy prowadzący ewangelizacyjny kurs Nowe Życie zagadnął coraz bardziej wniebowzię-
tych uczestników rekolekcji: „I jak wam tu jest?”. – „Jak w rodzinie” – odparł zgodny chórek. – 
„Co??? Aż tak źle?”. 
Nieprzypadkowo przywołuję tę scenkę. Bardzo często jestem pytany o kryzysy we wspólnocie. 
Temat kłótni, sporów, zmów milczenia czy szemrania powraca jak bumerang. To normalny stan – 
odpowiadam – co więcej, jeśli takie napięcia nie występują, to znaczy, że sytuacja jest niezwykle 
podejrzana i może być znakiem, że wspólnota zmierza ku milutkiej wersji towarzystwa wzajemnej 
adoracji. Wspólnota jest ze swej natury konfliktogenna. Rodzi ogromne napięcia. Jest operacją na 
otwartej ranie. Jeśli by tak nie było, jak inaczej mielibyśmy nauczyć się przebaczać? 
Anielsko, ale niezbyt sielsko 
– Wspólnota jest po to, żebyś odkrył, że potrzebny ci jest drugi człowiek. Nie jakiś twój kumpel, 
z którym sobie założyłeś wspólnotkę, by głaskać się po główkach i rozważać, jacy to my jesteśmy 
święci i świetni – opowiada bez owijania w bawełnę Tomasz Budzyński, lider Armii. Wspólnota 
jest grupą ludzi z różnych życiowych „bajek”, z różnym bagażem doświadczeń i oczekiwań. Natu-
ralną rzeczą jest to, że ścierają się, potykają na drodze. Dochodzi do tego niezwykle ważna i trud-
na do zweryfikowania za pomocą „szkiełka i oka” materia walki duchowej i złośliwe podpowiedzi 
tego, którego imię można przetłumaczyć jako „podział”. 
Wiem, wiem, pięknie brzmią słowa: „trwali razem na modlitwie” i dodatkowo „wszystko mieli 
wspólne”, ale przecież i w pierwotnym Kościele dochodziło do poważnych zawirowań! A poza 
tym w szufladce „wszystko wspólne” mieszczą się nie tylko modlitewne uniesienia i wzloty, ale 
i jatki, kłótnie i pęknięcia. „Wszystko wspólne” doprawdy nie przypomina sielankowych obrazków 
rodem z cukierkowych folderów Świadków Jehowy. 
– Dlaczego niektórzy boją się sporów, kłótni we wspólnotach i reagują na nie histerycznie? Bo nie 
czytają uważnie Pisma Świętego – opowiada o. Wiktor Tokarski, bernardyn, który przez lata zaj-
mował się 200-osobową wspólnotą w Rzeszowie. – Już w pierwszych wspólnotach chrześcijań-
skich zdarzały się spory, a Paweł z Piotrem musieli się rozstać, bo ich spojrzenie na wiele rzeczy 
nie było spójne. Ludzie przychodzą do wspólnot poranieni w swych domach rodzinnych i oczeku-
ją, że nagle wszyscy będą ich głaskać, pieścić, pocieszać i pochylać się nad ich zranieniami, a tak 
nie jest. W końcu muszą pojawić się konflikty, spory. Gorszą się nimi zazwyczaj ci, którzy nie żyją 
wiarą na co dzień. Prawdziwa wspólnota potrafi sobie z tym poradzić. Nie zostawia tych spraw ot, 
tak sobie. Ważne jest, by wychwytywać już zawczasu różne drobne zawirowania, napięcia, pęk-
nięcia i nie dopuszczać do wielkich, pełnych emocji awantur. Jest jakaś sporna kwestia, która 
kogoś zabolała? Siadamy i rozmawiamy. Okazuje się zazwyczaj, że jeśli ktoś kogoś zranił, zaata-
kował (w myśl dewizy, że najlepszą obroną jest atak), nie zrobił tego celowo. Tak jakoś wyszło, 
przy okazji. A ponieważ jesteśmy bardzo poranieni, bronimy się, jak możemy, przed tym, by nie 
zadawano nam nowych ran. 
Mam mocne doświadczenie, że przebaczenie ma ogromną moc, a pełne napięcia sytuacje po 
decyzji o przebaczeniu zostają oczyszczone, a nawet zaleczone. Historia sprzed kilku miesięcy. 
Wspólnota wracała niesamowicie zmęczona z całodniowego kongresu Odnowy w Duchu Świę-

Spotkania Wspólnoty 
odbywają się 

we wtorki o 19.15 
w Domu Diecezjalnym 

„Tabor” 
ul. Połonińska 25 (boczna 

Podkarpackiej) 
 
 
 

17.30 adoracja Najśw. 
Sakramentu (kaplica) 

18.30 Eucharystia (kaplica) 
19.15 spotkanie modlitew-

ne (aula pod kaplicą) 
 
 
 

Telefon Wspólnoty 
 884.31.51.51 

 
 

 

Struktura Wspólnoty 

o. Wiktor Tokarski OFM 
opiekun duchowy  

ks. Marcin Szopiński 
pasterz 

Marta Fortuniak, lider 

Jacek Fura, v-ce lider 

Wiesława Mac, v-ce lider 

Piotr Bilo, v-ce lider  



Animatorzy diakonii 

Alicja Smalarz 
diakonia adoracyjna 

Marta Fortuniak 
diakonia prorocka 

Jacek Fura 
diakonia modlitwy wstawien-

niczej 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 

 

 

Modlitwy wstawiennicze 
odbywają się we wtorki 
o 17.45 – zgłoszenia  

e-mailem lub telefonicznie 

 

tym. Zerwała się burza, a autokar zaczął się psuć. Siadły wycieraczki, autobus przebijał się przez 
strugi deszczu. Ludzie siedzieli w ogromnym napięciu. I doszło do słownych przepychanek, oskar-
żeń, kłótni. Pretensje, jakieś niespełnione oczekiwania wobec innych. Po powrocie do Rzeszowa 
spotkaliśmy się, usiedliśmy, by „na spokojnie” porozmawiać o tej sytuacji. Wszystko było zanu-
rzone w modlitwie o pojednanie. I okazało się, że osoby najbardziej skonfliktowane, gdy opowie-
działy o swych emocjach, pogodziły się, a ich relacja uległa zupełnemu przeobrażeniu i pogłębie-
niu. Zbliżyły się do siebie.  
Źródło: Gość Niedzielny 38/2014, cz. 1/2 

Słowo Boże do medytacji 
 śr. – Łk 12, 39-48 Przypowieść o słudze oczekującym Pana 

 czw. – Łk 12, 49-53 Ewangelia powodem rozłamu 

 pt .– Łk 12, 54-59 Poznać znaki czasu 

 sob. – Łk 13, 1-9 Wezwanie do nawrócenia 

 niedz. – Mt 22, 34-40 Największe przykazanie 

 pn. – Łk 13, 10-17 Uzdrowienie w szabat 

 wt. – Łk 6, 12-19 Wybór Apostołów 

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 Odno-
wie 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 ewangeliza-
cji prowadzonej przez Wspólnotę i Fundację Charismata (katechezy audiowizual-
ne, portal Żywa Wiara, Festiwal Wiary, Warsztaty Ikonograficzne, warsztaty 
uwielbienia Boga tańcem). 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 

Ogłoszenia 
1. W dniach 25 - 26 października 2014 r. wyłącznie dla członków naszej Wspólnoty, 

odbędą się warsztaty uwielbienia Boga tańcem. Jeśli są jeszcze chętni, to proszę 
jeszcze dziś zgłosić się do Wiesi, później lista będzie zamknięta. Warsztaty są bez-
płatne. Obowiązuje obuwie sportowe. 

2. W dniach 8 - 9 listopada 2014 r. jedziemy na Forum Charyzmatyczne do Krosna. 
Zapisy u Wiesi. Koszt 55 zł (uczestnictwo + wyżywienie). Dzisiaj zamykamy listę 
zapisów. 

3. W dniu 6 listopada 2014 r. na zaproszenie ks. Pawła Tomonia będziemy wraz 
z KSM uczestniczyć w Adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji kapłanów 
w Domu Rekolekcyjnym bł. Karoliny w Rzeszowie, ul. Dębicka 62. 
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Jeśli chcesz przekazać darowiznę, ofiarę lub dziesięcinę możesz to zrobić na rzecz Fundacji, która działa przy naszej Wspólnocie 

Fundacja „Charismata” im. św. Pawła Apostoła, ul. Osmeckiego 9/1, 35-506 Rzeszów  

 Bank Spółdzielczy w Jarosławiu oddział Rzeszów, nr konta: 91 9096 0004 2012 0064 7957 0002  

 W tytule przelewu należy wpisać: „Na cele statutowe”  


