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Ale gdy znosimy  

udręki – to dla 
pociechy i zbawienia 

waszego, a gdy pocie-
szani jesteśmy – to dla 

waszej pociechy, 
sprawiającej, że 

z wytrwałością znosi-
cie te same cierpienia, 

których i my  
doznajemy 

 
2 Kor 1, 6 

Misja wynagradzania 

ks. Józef Bakalarz TChr 

 
Tajemnica ekspiacji, czyli zadośćuczynienia za grzechy, polega w istocie na tym, że to sam Jezus 
przedłuża swoje cierpienie w naszym dobrowolnym cierpieniu. On sam cierpi w nas za cały Ko-
ściół. Ten zaś - w każdym ze swoich członków - dopełnia udręk Chrystusa (Kol 1,24). Taki jest spo-
sób budowania Mistycznego Ciała Chrystusowego. 
Wynagrodzenie jest więc w centrum historii zbawienia. Jest to tajemnica naprawy (reparatio), 
dokonanej w czasie przez Jezusa Chrystusa, a uobecnianej w Najświętszej Eucharystii. Albowiem 
Eucharystia umożliwia nam wzięcie udziału w owej naprawie porządku świata. Tak więc "napra-
wa" (przeprowadzenie ze stanu gorszego do lepszego) posiada dwa aspekty: jest dziełem Bożym, 
ale także dziełem ludzkim, polegającym na współpracy z Bogiem (J. Leclerq). 
Wynagrodzicielem, Naprawicielem, jest Chrystus, który działa przez swego Ducha. Jednakże 
zbawcze dzieło Boga przyjmuje również ludzki wkład, czego wyraźnym znakiem jest nawrócenie 
człowieka, a szerzej mówiąc - pokuta. Chrystus, złożywszy siebie w ofierze zastępczej, czyni swo-
ich uczniów zdolnymi do uzupełniania braków innych ludzi. Tu tkwi tajemnica Mistycznego Ciała. 
Wszystkie jego członki mają udział w zasługach i modlitwach innych. Zjednoczeni z Ofiarą swego 
Pana, jedni chrześcijanie mogą pomagać innym ludziom. Człowiek, który miłuje Boga, może więc 
uzupełniać braki powstałe przez zaniedbania i grzechy innych. Może innym wypraszać potrzebne 
łaski. Na tej idei miłości zastępczej i uzupełniającej opiera się praktyka chrześcijańska. Jest to 
praktyka miłości wynagradzającej. Zgodnie z nią gorliwi chrześcijanie pokutują za siebie i za in-
nych grzeszników. W ten sposób wynagradzają Bogu za wszelką ludzką niewdzięczność i ozię-
błość. (...) Motywem misji wynagradzania jest miłość. Człowiek uczestniczy tu w miłości Chrystusa 
do Boga. Ludzka zdolność miłowania jest darem Bożym. Przez łaskę Chrystusa miłość chrześcija-
nina zostaje podniesiona i przemieniona. Staje się nadprzyrodzoną miłością wynagradzającą, 
rozciągającą się na innych ludzi. 
Ten, kto pała miłością wynagradzającą, jest przez Boga szczególnie wybrany, umiłowany i prowa-
dzony przez Ducha Świętego. Jego miłość jest prawdziwie synowska, ofiarna i bezinteresowna. 
Przykładem jest św. Paweł, który z więzienia pisze: Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze 
swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Ko-
ściół (Kol 1,24). 
Serce Boże z radością dopuszcza nas do dzieła ekspiacyjnego. Opatrzność wyznaczyła każdemu 
z nas pewną miarę cierpień czyniących zadość. W ten sposób sam Bóg daje nam cząstkę udziału 
w dziele zbawienia świata. Czy to Boże zaproszenie przyjmujemy? Każdy, kto szczerze wypełnia 
zleconą mu misję wynagradzania, upodobnia się do swego Mistrza, stając się Alter Christus (Drugi 
Chrystus). Życie wynagradzające za grzechy świata jest w istocie niczym innym, jak tylko naśla-
dowaniem Serca Jezusa cierpiącego. Pojmują to najlepiej osoby, które zwykły kontemplować to 
zranione Serce. Do św. Lutgardy (XIII w.) Chrystus - odsłaniając ranę swego Serca - powiedział: 
Popatrz tu, i odtąd kontempluj to, co powinnaś kochać i przyczynę, dla której powinnaś to ko-
chać. Wówczas święta odrzekła: Niechże tak będzie, Panie, ale w ten sposób, żebyś wlał w moje 
serce miłość Twojego Serca. Tak dokonała się mistyczna wymiana serc. 
My też jesteśmy powołani do podobnego zjednoczenia naszego serca z Sercem Chrystusowym. 
Mamy tak wiele sposobów, aby razem z naszym Królem żyć miłością wynagradzającą. Mogą do 
tego służyć dobrowolne praktyki pokutne, modlitwa ekspiacyjna i nasz udział w Męce Chrystuso-
wej. Nie wolno nam marnować codziennych cierpień przez postawę bierną czy rozgoryczoną. 

 

Spotkania Wspólnoty 
odbywają się 

we wtorki o 18.00 
w Domu Diecezjalnym 

„Tabor” 
ul. Połonińska 25 

 
 
 

 
17.00 adoracja Najśw. 
Sakramentu (kaplica) 

18.00 Eucharystia (kaplica) 
i spotkanie modlitewne 

(aula pod kaplicą) 
 

 
 
 

Telefon Wspólnoty 
 884.31.51.51 

 
 
 

Struktura Wspólnoty 

ks. Marcin Szopiński 
pasterz 

Marta Fortuniak, lider 

Jacek Fura, v-ce lider 

Wiesława Mac, v-ce lider 

Piotr Bilo, v-ce lider  

http://incontext.pl/st.js?t=c&c=2821&w=centrum&s=5014
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=2821&w=ludzk%C4%85&s=5014
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=2821&w=mi%C5%82o%C5%9B%C4%87&s=5014
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=2821&w=udzia%C5%82&s=5014


Animatorzy diakonii 

Alicja Smalarz 
diakonia adoracyjna 

Marta Fortuniak 
diakonia prorocka 

Jacek Fura 
diakonia modlitwy wstawien-

niczej i uwolnienia 

Marta Fortuniak 
diakonia nauczania 

Jolanta Skotnicka 
diakonia uwielbienia 

Ewa Kruczek 
diakonia miłosierdzia 

Karolina Kołodziej 
diakonia wprowadzająca 

dla kobiet 

vacat 
diakonia wprowadzająca 

dla mężczyzn 

Wiesława Mac 
diakonia organizacyjna 

Paweł Wiśniowski 
diakonia techniczno-

porządkowa 

Klaudia Winiarska 
diakonia medialna 

Maria Bassara 
diakonia modlitwy 

osłonowej 

Paweł Kobosz 
diakonia modlitwy 

w nagłych potrzebach 

Maria Hubert 
diakonia modlitwy 

za kapłanów 

Marek Wiśniewski 
diakonia liturgiczna 

Joanna Groszek 
diakonia ewangelizacyjna 

Maciej Mierzejewski 
diakonia prowadzenia 

spotkań 

 

 

 

Modlitwy wstawiennicze 
odbywają się we wtorki 
o 17.15 – zgłoszenia  

e-mailem lub telefonicznie 

 

Trzeba natomiast pozytywnie i ochoczo przyjmować wszystkie utrapienia naszego życia. Tak cier-
pienia duchowe, jak i fizyczne. Upokorzenia, ludzkie osądy i krzywdy. Czasem nawet prześlado-
wania. W końcu trzeba w sposób wolny przyjąć śmierć. Wszystkie formy wynagradzania, dosto-
sowane do własnego życia i powołania, wymagają zawsze ufnego poddania się woli Bożej.(...) 
 

Słowo Boże do medytacji 
 śr. – Mt 15, 29-37 Jezus ociera łzy i daje cudowny pokarm 

 czw. – Mt 7, 21.24-27 Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do królestwa niebieskiego 

 pt .– Mt 9, 27-31 Uzdrowienie niewidomych, którzy uwierzyli w Jezusa 

 sob. –  Mt 9, 35-10, 1.5.6-8 Jezus lituje się nad znękanymi 
 niedz. – Łk 3, 1-6 Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu 

 pn. – Łk 5, 17-26 Chrystus uzdrawia duszę i ciało 

 wt. – Łk 1, 26-38 Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą 
 

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 Wątroby. W intencji wszystkich kapłanów posługujących 
w Odnowie w naszej Diecezji. O moc Ducha Świętego i światłe oczy serca. 

 O błogosławieństwo Boże i ochronę przed działaniem złych duchów dla ks. Marci-
na w jego posłudze egzorcysty i modlitwy uwolnienia, oraz dla posługujących 
członków Wspólnoty, ich rodzin i bliskich. 

 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, chęć służby i ochronę przed 
zniechęceniem. 

 W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 
 O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę i Fundację Charisma-

ta (katechezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, Wieczory Charyzmatyczne, Świa-
towe Dni Młodzieży, Projekt „Jezus jest Panem”, Seminarium Odnowy Wiary). 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 

Ogłoszenia   

1. 8 grudnia 2015 r. o godz. 19.00 odbędzie się katecheza audiowizualna pt.: „Prze-
trwać cierpienie”. Gość spotkania: Małgorzata Ostrowska-Czaja (miejsce: aula DD 
Tabor). 

2. 10 grudnia 2015 r. (czwartek) o godz. 19.00 zapraszamy na wspólne wyjście do ki-
na Zorza na film pt.: „Franciszek”. Zapisy i wpłata 10 zł u Małgosi Franczyk. 

3. 19 grudnia 2015 r. - Dzień Skupienia wprowadzający w modlitwę kontemplacyjną. 
Szczegóły i zapisy u s. Bożeny Berechowskiej – kontakt tel. 692-634-027 

4. 31 grudnia 2015 r. w Winnicy Maria Anna w Wyżnem organizujemy wspólnoto-
wego Sylwestra. Cena: osoba dorosła - 90 zł, dziecko do lat 12 - 30 zł, dziecko do 
lat 5 – gratis. Zapisy u Wiesi Mac do 15 grudnia lub do wyczerpania miejsc. 

 

Redaktor biuletynu: Edyta Fortuniak  Biuletyn przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego  

 telefon Wspólnoty i pogotowie modlitewne:  884.31.51.51   e-mail: odnowa@miriam.rzeszow.pl  

 www.miriam.rzeszow.pl  www.facebook.com/miriam.rzeszow  

           

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”  

 Fundacja Charismata jest organizacją OPP – przekaż nam 1% swojego podatku - KRS 0000431262  


