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…Z każdego bezuży-
tecznego słowa, które 

wypowiedzą ludzie, 
zdadzą sprawę w dzień 

sądu. 
 

Mt 12,36 
 

 

Moc słowa 

Paweł Kołodziej 

 
 
Mówić o kimś źle, opowiadać o bliźnim rzeczy niekorzystne lub wygłaszać zdania szko-
dzące dobrej sławie i czci danej osoby, przybiera różne formy. Są to między innymi: 
 
Potwarz – to przypisanie bliźniemu wad, których nie ma albo winy, której nie popełnił. 
Potwarz to grzech szatana. Księgi święte nazywają szatana „oskarżycielem i potwarcą 
swoich braci”. Jak współcześni Panu Jezusowi, Jego prześladowcy go nazywali? Nazywano 
Go grzesznikiem, współbiesiadnikiem, burzycielem porządku społecznego, opętanym, 
bluźniercą, krzyczeli „Na krzyż z Nim!” 
 
Plotka i donoszenie – „6 rzeczy jest, których nienawidzi Pan, a siódmą brzydzi się dusza 
Jego” (Prz 6, 16-19) czytamy w Piśmie Świętym, a tą siódmą rzeczą jest ten „który sieje 
rozterki między braćmi”. Bóg nie może znosić tego, który niepokoi żyjących w przyjaźni, 
według słów Syracha: „przeklinajcie potwarcę i dwujęzycznego: Wielu bowiem zgubili 
żyjących w zgodzie”. 
 
Drwiny i wyśmiewanie – wyśmiewać się z bliźniego znaczy po prostu nadmiernie cenić 
swój dowcip i wystawiać na pokaz i chwałę pozorną tylko własną doskonałość. Jeśli rze-
czywiście jesteś dobry, to upadek lub brak rozsądku bliźniego, powinien budzić w twoim 
sercu współczucie. 
 
Święty Franciszek Salezy pyta: „Któż dał nam prawo radowania się kosztem miłości wła-
snej bliźniego? Czyżbyśmy chcieli, aby nas w ten sposób traktowano i rozbierano na czę-
ści nasze nędze ostrą brzytwą języka? Znosić cierpliwie bliźniego i jego niedoskonałość to 
wielka doskonałość”. 
 
Główną przyczyną OBMOWY bliźniego (w tym potwarz, plotka, donos, drwina) jest za-
zdrość, jak też mniemanie – przy drwinie, ze się jest kimś lepszym od bliźniego. 
Często obmowa zaczyna się od pochlebstw i pochwał, następnie jednym „ale” lub „tak 
mówią” niszczy się od razu wszystko dobre, co dotąd wypowiedziano – np.: „co to za miła 
ta młoda kobieta, ale…”, „ten ksiądz miał dziś piękną homilię, ale…” 
Istotnie rzecz to niezmiernie dziwna, dlaczego my tak doskonale znamy wady i upadki 
naszych bliźnich, a tak fatalnie bywamy zaślepieni, co do własnych żądz i ułomności. 
 
„Dlaczego to – mówi Zbawiciel (Mt 7, 1-5) - „widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie 
dostrzegasz belki we własnym oku? Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że 
usunę drzazgę z twego oka, gdy belka [tkwi] w twoim oku? Obłudniku, usuń najpierw 
belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata.” 

Spotkania Wspólnoty 
odbywają się 

we wtorki o 19.15 
w Domu Diecezjalnym 

„Tabor” 
ul. Połonińska 25 

 
 
 
 

17.00 adoracja Najśw. 
Sakramentu (kaplica) 

18.00 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 

vacat 
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 

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 17.30 – zgłoszenia  

e-mailem lub telefonicznie 

 

Słowo Boże do medytacji 
 śr. – J 15, 9-17 Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem  

 czw. – 16, 19-31 Przypowieść o Łazarzu i bogaczu 

 pt .– Mt 21, 33-43.45-46 Przypowieść o dzierżawcach winnicy 

 sob. – Łk 15, 1-3.11-32 Przypowieść o synu marnotrawnym 

 niedz. – J 2, 13-25 Zapowiedź męki i zmartwychwstania 

 pn. – Łk 4, 24-30 Jezus został posłany do wszystkich ludów 

 wt. – Mt 18, 21-35 Przypowieść o niemiłosiernym słudze 
 

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, Kurs finansowy CROWN, warsztaty psycho-
logiczne, Męskie Rekolekcje, Rekolekcje dla Kobiet, Seminarium Odnowy Wiary, 
Konferencja „Biblia o Finansach”, Wieczory Charyzmatyczne). 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 W intencji Światowych Dni Młodzieży. 
 

Ogłoszenia 
 

1. 10 marca 2015 r. o godz. 19.00 zapraszamy na katechezę audiowizualną pt. „I co 
my z tego MAMY”. Goście: Dominika Figurska i Agata Puścikowska (miejsce: aula 
Tabor). 

2. Zapraszamy na Wieczory Charyzmatyczne, które rozpoczynają się 14 marca 2015 
r. o godz. 18.00. W programie: konferencja, modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała, 
uwielbienie Boga, Eucharystia (miejsce: aula Tabor). 

3. 23 - 25 marca 2015 r. o godz. 18.00 zapraszamy kobiety na „Rekolekcje dla Ko-
biet” (miejsce: kaplica Tabor). 

4. 23 - 25 marca 2015 r. o godz. 20.00 zapraszamy mężczyzn na „4 Męskie Rekolek-
cje w Rzeszowie” (miejsce: aula Tabor). 

5. 27 marca 2015 r. zapraszamy mężczyzn na 4 Męską Drogę Krzyżową. Wyjście 
z Taboru o godz. 19.00 do Sanktuarium Matki Bożej Boreckiej w Borku Starym (in-
formacje u Pawła Wiśniowskiego). 
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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”  
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