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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 
Wspólnoty drą koty 
Konflikty przychodzą z czasem. Jeżeli ludzie modlą się przez miesiąc, mogą poudawać pobożnych, 
zachwalając wszystkim dokoła heroiczność swych cnót. Jeżeli modlą się kilka, kilkanaście lat, to są 
już sobą tak znudzeni, zmęczeni, znużeni, że wreszcie wszystkie maski opadają. Na szczęście, bo 
jeżeli coś się dzieje, to możemy szczerze powiedzieć: „To zrobił Pan Bóg – nie my”, bo „my” mo-
glibyśmy co najwyżej poklepać kogoś po ramieniu i na deser poobgadywać tych, którzy tego nie 
zrobili. 
– Kłótnie we wspólnocie – czy to po chrześcijańsku? – pytam s. Bognę Młynarz ze zgromadzenia 
sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. – I tak, i nie. Nie, bo Bożym i naszym pragnieniem jest 
żyć w jedności i wzajemnej miłości. Ale również tak, gdyż żyjemy w rzeczywistości po grzechu 
pierworodnym, gdzie nasza zdolność do trwania w harmonii została naruszona. W nasze bycie 
razem wpisane zostały konflikty i nieporozumienia, ale także przebaczenie i pojednanie. Kłótnie 
zaczynają się często od szemrania. Jest ono jak ukryta choroba, która wyniszcza człowieka. Niby 
nic się nie dzieje, nikt z nikim się nie kłóci, ale jedność i wzajemna miłość zostają naruszone sku-
teczniej niż w otwartym konflikcie. Myślę, że szemranie wynika z lęku przed otwartym postawie-
niem problemu. Czasem z podświadomej niezgody na to, że istnieje jakieś nieporozumienie. Więc 
próbuje się oficjalnie uniknąć konfrontacji, ale to nie sprawia, że problem znika. Wprost przeciw-
nie. Trudniej sobie poradzić z czymś, co nie jest nazwane i wypowiedziane głośno. Pierwszym 
krokiem do pojednania jest właśnie nazwanie problemu: „Tak, jest między nami spór czy konflikt 
interesów”. Myślę, że warto trochę oddramatyzować fakt konfliktu. Świat się nie kończy z tego 
powodu. Gdzie są ludzie, tam są nieporozumienia. Nawet Piotr i Paweł mieli w pewnym momen-
cie pod górkę we wzajemnych relacjach. 
To nie sanatorium 
– We wspólnocie jest tak jak w małżeństwie – uśmiecha się Bogumiła Juroszek, która od lat wraz 
z mężem Piotrem prowadzi rekolekcje małżeńskie „Obdarowani” i modli się w prężnej istebniań-
skiej wspólnocie Ogień Ducha. – Każdy z nas chce być kochany, dopieszczony. To naturalne pra-
gnienie. Podobnie jak w małżeństwie: w pierwszym okresie egzaltacji, zakochania to zachłyśnięcie 
się czymś nowym, pozytywnym jest tak silne, że niezwykle szybko może nastąpić „twarde lądo-
wanie”, bolesne sprowadzanie do parteru. Przeskok; szukam idealnej wspólnoty, która będzie 
zaspokajała ogromny głód miłości, który noszę w sobie i… jej nie znajduję. Im dłużej jestem we 
wspólnocie, tym wyraźniej widzę, że działają w niej te same mechanizmy jak w małżeństwie. 
Trudniejsze jest to, że nie jesteśmy tak ściśle związani i możemy z mniejszym wyrzutem sumienia 
rzucić: „Wcale nie musi mi zależeć!”. To papierek lakmusowy, pokazujący, czy ja naprawdę ko-
cham wspólnotę, czy chcę w niej służyć, a nie jedynie zaspokajać swoje emocjonalne zachcianki 
i czuć się „pobożnie spełnionym”. To próba, czy wspólnota nie stała się dla mnie taką duchową 
„ja-jecznicą”, gdzie zaimek „ja” odmieniam przez wszystkie przypadki. Im bardziej będzie mi zale-
żeć na dobru wspólnoty, tym mniejszą pustkę będę czuła w sercu… 
– Pierwsi chrześcijanie postrzegali Kościół nie jako sanatorium, ale jako ekipę wykwalifikowanych 
robotników w urodzajnej winnicy Pana – zauważa o. Cyprian Moryc, bernardyn z Lublina. – Wizja 
młodego Kościoła nie straciła na swej aktualności. Wciąż tymi robotnikami jesteśmy, zaś kuracju-
szami jedynie okresowo bywamy, gdy doskwiera nam kryzys. W niektórych wspólnotach, pozba-
wionych dobrej teologii krzyża, osoby skrywające gniew na Boga – podobnie jak czynił to prorok 
Jonasz (por. Jon 4,4-9) – przenoszą tę zakonspirowaną frustrację na bliźnich. Łatwo to dostrzec, 

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 

 

bo osobom tym wciąż coś nie odpowiada. Proszą o uzdrowienie, ale ono nie przychodzi, bo ich 
postawa nie jest ufnym oddaniem ani pokorną prośbą dziecka, lecz raczej pojedynkiem i roz-
grywką zwaśnionych stron. Wyczuwa się tu coś w rodzaju konspiracji, spisku. Nawet ich post 
szybko okazuje się strajkiem głodowym. Wybawieniem z tej strasznej pułapki będzie rewizja wła-
snego wyobrażenia o istocie skruchy i nawrócenia. Kryzys jest szansą dla wspólnoty. W języku 
greckim słowo to posiada wiele różnorodnych znaczeń, m.in.: wybór, znalezienie, wyjaśnienie, 
interpretacja. 
– Jedność rodzi się tam, gdzie ludzie szukają prawdy, którą jest Jezus – podsumowuje s. Bogna 
Młynarz. – Ważne jest, czy chcemy szukać rozwiązania, czy też drzeć koty i udowadniać sobie 
nawzajem racje. À propos racji. Każdy ma rację, ale Bóg ma prawdę. Warto o tym pamiętać 
w chwilach konfliktu. 
Źródło: Gość Niedzielny 38/2014, cz. 2/2 

 

Słowo Boże do medytacji 
 śr. – Łk 14, 25-33 Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa 

 czw. – Łk 15, 1-10 Przypowieści o zgubionej owcy i zgubionej drachmie 

 pt .– Łk 16, 1-8 Przypowieść o nieuczciwym rządcy 

 sob. – Łk 16, 9-15 Nie można służyć Bogu i mamonie 

 niedz. – J 2, 13-22 Mówił o świątyni swego Ciała 

 pn. – Łk 17, 1-6 Obowiązek przebaczania 

 wt. – Łk 17, 7-10 Słudzy nieużyteczni jesteśmy 
 

Intencje do modlitwy 
 W intencji Ojca Świętego Franciszka o światło Ducha Świętego i siły fizyczne potrzebne do 

prowadzenia Kościoła, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Benedykta XVI i ks. bpa Ja-
na. W intencji wszystkich kapłanów posługujących w Odnowie w naszej Diecezji. O moc 
Ducha Świętego i światłe oczy serca. 

 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, chęć służby i ochronę przed znie-
chęceniem. 

 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 pro-
wadzonej przez Wspólnotę i Fundację Charismata (katechezy audiowizualne, portal Żywa 
Wiara, Festiwal Wiary, Warsztaty Ikonograficzne). 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 

Ogłoszenia 
1. W dniach 8 - 9 listopada 2014 r. jedziemy na Forum Charyzmatyczne do Krosna.  
2. 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 Reko-
lekcyjnym bł. Karoliny w Rzeszowie, ul. Dębicka 62. 

3. Dnia 10 listopada 2014 r. o godz. 19.00 wyjście do kina Zorza na film Michała Kondrata 
pt. "Matteo". 

4. Męska Grupa zaprasza mężczyzn na spotkanie 5 listopada 2014 r., godz. 19.00 na Tabor. 

5. Przygotowujemy organizację wieczystej adoracji na Taborze. Będziemy robić plakaty, ba-
nery, ulotki, karty adoracji. Jeśli ktoś z Was ma pragnienie wspomóc materialnie to dzie-
ło, to można przekazać ofiarę na Fundację z dopiskiem "cel: adoracja wieczysta". 

 

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”  

http://m.in/

