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Jeden duch i jedno 
serce ożywiały  

wszystkich  
wierzących (…) 

 
Dz 4, 32 

 

7 grzechów przeciwko jedności 

Marta Fortuniak 
4. Brak szczerości 
Gdy nie potrafimy zdobyć się na szczerość, usprawiedliwiamy to przed sobą, że „samo jakoś się rozwiąże”. 
A kiedy konflikty powtarzają się – wycofujemy się, urazy stopniowo narastają i dobre dzieła grzęzną 
w lawinie niedomówień. Jeśli cały nasz wysiłek będzie skierowany na to, aby zachować zewnętrzne pozory 
poprawności, może się okazać, że wszystkie siły skupiamy na podtrzymywaniu „fasady”. A problem nadal 
toczy wspólnotę i wcześniej czy później wybuchnie ze zdwojoną siłą. Prawdziwym lekarstwem na to jest 
czystość i szczerość.  
5. Grzechy języka 
Najczęściej jest to „szemranie” za czyimiś plecami, a jest to bardzo niebezpieczny grzech. Kiedy dostrzegam 
jakieś braki bliźniego (ale rzeczywiste, nie pozorne) – muszę przyjrzeć się temu, jak na nie reaguję.  
Tu znów padł przykład z początków pracy ks. Mirosława w seminarium, gdy po czasie dobrego kontaktu 
z klerykami wystąpił konflikt z kilkoma z nich. Nieoczekiwanie wokół duszpasterza zrobiła się „pustka”, 
mijały miesiące i nic się nie zmieniało. Przychodziły kolejne roczniki, a dobry kontakt nie wracał. Wtedy 
kapłan zaczął się zastanawiać, czym sam zawinił i gdzie tkwi problem. Rozwiązanie tej zagadki znalazł na 
początku kolejnego roku akademickiego, gdy jeden z kleryków przyszedł do niego i wyznał, że jego 
uprzedzenia wobec niego pochodziły z krytycznej opinii jednego z kleryków o nim. A że tamtego 
w seminarium już nie ma, a ojciec jest – kleryk postanowił odbudować tę relację. Ksiądz Mirosław 
skomentował to wydarzenie następująco: choć prawda nie zawsze jest łatwa do przyjęcia, szemranie za 
plecami powoduje więcej problemów. Nasza mowa ma być: „Tak – tak, nie – nie”, inaczej język może stać się 
niebezpiecznym narzędziem, może głęboko ranić, a wypowiedzianych słów nie da się już cofnąć. Tu padła 
propozycja, żebyśmy przyjrzeli się, jak sami reagujemy, gdy dostrzegamy trudną prawdę o kimś – czy 
potrafimy wypowiedzieć ją z miłością.  
6. Brak przebaczenia 
Jeśli brak przebaczenia będzie stałą postawą, to pomiędzy zwaśnionymi ludźmi stopniowo narastają 
wysokie mury wrogości. Musimy być świadomi, że dopóki żyjemy na ziemi, dopóty będziemy ranili innych, 
a oni nas. Na życie wspólnotowe składają się 2 elementy: radość i przebaczenie. Ciągle każdego dnia 
musimy wprowadzać czas pojednania i przebaczenia, żeby móc na bieżąco oczyścić atmosferę i nie 
gromadzić urazów w nieskończoność. Jeśli nie porozmawiasz i nie przebaczysz, to zaczniesz pielęgnować 
w sobie urazy. Jak widać, zawsze mamy wybór – albo przebaczyć, albo przez całe życie dźwigać w pamięci 
ciężar winy innych. 
7. Zamykanie się w swoim gronie 
W życiu wspólnoty będzie to tworzenie swego rodzaju „klubów charyzmatycznych” – przytulnego grona, do 
którego inni nie mają wstępu. Wiem, że takie niebezpieczeństwo jest w naszej Wspólnocie. Wiem, że 
niektórzy z nas, grono animatorów w taki sposób postrzega.   
Kiedy ja przyszłam do wspólnoty, też tak patrzyłam... do momentu kiedy zaczęłam, bardzo pomalutku 
rozmawiać, podchodzić i oferować swoją pomoc. Pamiętam, kiedy o. Wiktor zapytał, czy jest ktoś to 
chciałby wpisywać na naszą stronę www.żywawiara.pl wydarzenia. Zgłosiłam się do tego. Nauczyli mnie. 
Odpowiedziałam na ich prośbę do posługi. Gdybym tego nie zrobiła, ciągle patrzyłabym na elitę. Aby tego 
nie było w naszej wspólnocie – potrzebujemy waszej pomocy, każdego z was. Potrzebujemy Ciebie. Dopóki 
będziesz się bał i stał z boku, w taki sposób będziesz patrzył na wspólnotę.  
Na każdego z nas czyha pokusa lenistwa, a wtedy zaczynamy szukać tego, co łatwe i przyjemne, nie 
podejmując trudu otwierania się na innych – tu jest dobrze i sympatycznie, więc po co ruszać dalej. Jednak 
Duch Święty nieustannie inspiruje nas do wyjścia na zewnątrz, by mógł nas posyłać. Otwarcie się na innych 
jest trudne, ale tylko taka postawa pomaga nam wzrastać. Izolacja w małym światku nie prowadzi do 
wolności, ale do... uduszenia. 
Remedium 
Na podstawie powyższej listy grzechów przeciwko jedności możemy sformułować receptę na te braki. 
Będzie nią: 

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 

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 

 

1. Potrzeba osobistego nawracania się. 
2. Prawdziwa pokora i służba. 
3. Przejrzystość w relacjach. 
4. Prawda mówiona w miłości i dobra komunikacja. 
5. Jednoznaczność w zakresie życia wspólnotowego. 
6. Nie dawanie miejsca diabłu, czyli „niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce”. 
7. Podejmowanie trudu otwierania się na innych.  
[cz. 2/2] 
Źródło: Kongres Odnowy w Duchu Świętym w 2003 r. - ks. Mirosław Cholewa 
 

Słowo Boże do medytacji 
 śr. – Łk 19, 11-28 Przypowieść o dziesięciu minach 

 czw. – Łk 19, 41-44 Zapowiedź zburzenia Jerozolimy 

 pt .– Łk 19, 45-48 Jezus wypędza przekupniów ze świątyni 

 sob. – Łk 20, 27-40 Uduchowione życie zmartwychwstałych 

 niedz. – Mt 25, 31–46 Chrystus będzie sądził z uczynków miłości 

 pn. – Łk 21, 1-4 Wdowi grosz 

 wt. – Łk 21, 5-11 Zapowiedź zburzenia świątyni 
 

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 dniu 23 listopada 2014 r. (niedziela) o godz. 17.00 zapraszamy na Mszę Świętą Wspól-

notową, później uwielbienie i adoracja NS, a po Mszy agapa.  
2. W dniu 23 listopada 2014 r. o godz. 14.30 w Kinie Zorza będzie wyświetlany film „Karoli-

na”.  
3. W dniu 25 listopada 2014 r. zapraszamy na katechezę audiowizualną pt. „Szukałem sie-

bie, znalazłeś mnie”. Goście: Maciej Sikorski i Adam Szewczyk. Miejsce: Aula Domu Die-
cezjalnego „Tabor”, ul. Połonińska 25. 

4. W dniu 24 listopada 2014 r. będziemy uczestniczyć w posłudze modlitwy o wylanie da-
rów Ducha Świętego u oo. Pijarów, Rzeszów, Lwowska 125.  

5. W dniu 29 listopada 2014 r., godz. 19.00-20.30 – posługa muzyczna na Mszy św. z okazji 
inauguracji NANS Jezus 24/7. Miejsce: Dom Diecezjalny „Tabor”, ul. Połonińska 25.  

6. Dziś, 15 minut po zakończeniu spotkania, odbędzie się zebranie diakonii uwielbienia z pa-
sterzem. Zapraszamy diakonię oraz osoby chętne do tej posługi do pokoju nr 9. 

 

 

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”  


