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Jeden duch i jedno 
serce ożywiały  

wszystkich  
wierzących (…) 

 
Dz 4, 32 

Cechy wspólnoty 

ks. Marcin Szopiński 
 

Każda dobrze działająca wspólnota w Kościele swe istnienie musi opierać na kilku fila-
rach: 
1. Nauczanie Kościoła. 
Nauczanie w Kościele jest hierarchiczne. Prorok może być prawdziwie namaszczony, ale 
jeśli nie będzie posłuszny hierarchii nauczaniu, to diabeł szybko go wymanewruje i wy-
prowadzi na manowce. Hierarchia nauczania Kościoła zawiera: wypowiedzi papieża (nie-
omylność papieża w sprawach wiary i moralności), dokumenty soborowe i inne doku-
menty kościelne niższej rangi.  
2. Wierność Wspólnocie. 
Tylko będąc wiernymi nauczaniu i pasterzom, możemy być wierni wspólnocie Kościoła. 
Jeśli trzymasz Pismo Święte w ręku, ale działasz przeciw nauczaniu Kościoła i przeciw pa-
sterzom, to lepiej jest, żebyś odłożył to Pismo, bo trzymasz je „świętokradzko”. Wierność 
Wspólnocie i Kościołowi, to jest wierność Chrystusowi.  
3. Umiłowanie Eucharystii i modlitwy. 
Eucharystia musi być w centrum naszego życia, a modlitwa ma do niej prowadzić. Nie 
wystarczy nakładać ręce, modlić się za ludzi, posługiwać, nie wystarczy uczestniczyć 
w modlitwie wspólnotowej, trzeba też znaleźć czas na modlitwę osobistą, osobisty kon-
takt z Jezusem. Wartość Komunii Świętej i regularnej spowiedzi, a jeśli to jest niemożliwe 
– Komunia Święta duchowa, jest podstawą życia wspólnotowego i osobistego. 
4. Bojaźń Boża. 
Bojaźń Boża to nie pioruny od Pana Boga za nieposłuszeństwo, ale to przede wszystkim 
dar Ducha Świętego, który w dzisiejszych czasach przeżywa gigantyczny kryzys. Jest to 
Bojaźń, że Bóg, w którego wierzę, jest potężny. Jest potężniejszy od bożków. Dwie skraj-
ności braku tego daru, to gigantyczna zuchwałość wobec Boga i paniczny lęk przed Nim. 
W tej zuchwałości umniejszono Boga, zniszczono autorytety: ojca, matki, nauczyciela, 
lekarza, policjanta, a w tę pustkę wstawiono seriale, które wskazują jak trzeba żyć. Dzisiaj 
celebryci stali się autorytetami dla przeciętnego człowieka. Ale my nie jesteśmy przecięt-
ni. Jesteśmy chrześcijanami.  
Natomiast paniczny lęk, że Bóg mnie ukarze, to taki, jak nie będę miał postawy takiej, 
jakiej mi się wydaje, że On oczekuje. Natomiast Bóg jest miłością. 
Czym jest prawdziwa Boża Bojaźń? Wypływa ona z miłości do Pana Boga, z wielkiego sza-
cunku i poczucia majestatu Bożego. Na imię Jezus drży cały wszechświat. Bóg nie jest 
kumplem. Co robić, by bojaźń nie była lękiem? Jest to lęk, by nie obrazić Boga, nie chcę 
zrobić nic przeciw Niemu, bo go kocham. Nie lękam się Jego – Osoby, ale lękam się, by 
nie obrazić Tego, którego kocham. 
Bojaźń Boża to także szanowanie Boga w drugim człowieku. To wdzięczność za dary, któ-
re otrzymaliśmy. Bojaźń Boża to również dawanie świadectwa (także przez symbol, który 
mamy na sobie). 
Źródło: ks. Michał Olszewski SCJ Bóg daje charyzmaty 

Spotkania Wspólnoty 
odbywają się 

we wtorki o 19.15 
w Domu Diecezjalnym 

„Tabor” 
(dawniej: WSD Diecezji 

Rzeszowskiej) 
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 

 

Słowo Boże do medytacji 
 śr. – Łk 11, 1-4 Jezus uczy modlitwy 

 czw. – Łk 11, 5-13 Wytrwałość w modlitwie 

 pt .– Łk 11, 15-26 Walka Chrystusa ze złym duchem 

 sob. – Łk 11, 27-28 Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego 

 niedz. – Mt 22, 1-14 Przypowieść o zaproszonych na ucztę 

 pn. – Łk 11, 29-32 Znak Jonasza 

 wt. – Łk 11, 37-41 Czystość wewnętrzna 

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. Od dnia 30 września 2014 r. spotkania Wspólnoty odbywają się w auli Domu 

Diecezjalnego „Tabor”, ul. Połonińska 25 w Rzeszowie.  
2. W dniu 12 października 2014 r. o godz. 17.00 (w najbliższą niedzielę) zapraszamy 

na Mszę Świętą Wspólnotową z Adoracją Najświętszego Sakramentu. Na zakoń-
czenie będzie agapa.  

3. W dniu 14 października 2014 r. Adoracja Najświętszego Sakramentu rozpocznie 
się o godz. 17.00, a następnie Msza Św. o godz. 18.00. Po Mszy zapraszamy na ka-
techezę audiowizualną pt. "Więziona za modlitwę" – gość: Mary Wagner. Miejsce 
spotkania: duża aula Dom Diecezjalny „Tabor”, Rzeszów, ul. Połonińska 
25. Potrzebujemy osób do pomocy przy organizowaniu tej katechezy. 

4. W dniach 25 – 26 października 2014 r. w Taborze odbędą się warsztaty uwielbie-
nia Boga tańcem. Warsztaty są bezpłatne. Zapraszamy! 

5. W dniach 8 – 9 listopada 2014 r. jedziemy na Forum Charyzmatyczne do Krosna. 
Zapisy u Wiesi. Koszt 55 zł (uczestnictwo + wyżywienie).  

 

 

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”  


