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Święty Duch karności 

ujdzie przed obłudą, 
usunie się od niemą-

drych myśli (…) 
 

Mdr 1, 5 
 

 

 

Religijni kontra Jezus 

Marcin Jakimowicz 

 
 

Kiedy diabeł jest wystraszony, posyła religijnych ludzi. 

Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: „Dziś jest szabat, nie wolno ci nieść twojego łoża. (…) 
Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w szabat”. (J 5, 10, 16) 

Skąd ja to znam? Nieustannie spotykam ludzi, którzy dyktują Bogu, w jaki sposób ma się 
zachować. Starają się Go obłaskawić, zamknąć w formie, z której – ku ich przerażeniu – 
nieustannie się wymyka. Duch religijności naturalnej (nie ma naprawdę nic wspólnego 
z Duchem Świętym!) każdego dnia podpowiada im nowy zestaw ofiar, którymi powinni 
zadowolić Stwórcę, by ich wołanie zostało przez „górę” pozytywnie rozpatrzone. Duch 
religijności naturalnej podpowiada milionom ludzi błędny schemat: muszą przypodobać 
się Bogu, ofiarować jakieś dary, a jeśli będzie z nich zadowolony, zacznie im błogosławić. 
Jeśli coś zawalą, odwróci się plecami. 

Ostatnio jestem nieustannie w drodze. Spotykam tysiące ludzi, którzy żyją w świecie sta-
rego przymierza. I nie potrafią odetchnąć powietrzem zmartwychwstania. 

Znakomicie naucza o tym Ulf Ekman: „Kiedy diabeł naprawdę jest wystraszony, posyła 
religijnych ludzi. Tak było zawsze, więc nie powinno nas to zaskakiwać. Do Jezusa przysy-
łał faryzeuszy, saduceuszy, herodian i stróżów świątynnych. Bez względu na to, co Jezus 
zrobił, byli oni przeciwko Niemu. Szabat był cudownym dniem, aby czynić dobrze, więc 
Jezus chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając chorych, również w tym dniu. Raz znalazł się 
człowiek z uschłą ręką, do którego Jezus powiedział: „Wyciągnij swoją rękę”. Człowiek 
został uzdrowiony, a reakcja była taka: „Nie wolno ci czynić takich rzeczy w Szabat”. 
Z taką samą reakcją możemy się spotkać dzisiaj w wielu kościołach. „My nie robimy tych 
rzeczy tutaj. „My nie uzdrawiamy tutaj chorych”. Nigdy wcześniej tego nie robiliśmy i nie 
zamierzamy tego zmienić”. Niektórzy ludzie powstają i opierają się Bogu, kiedy widzą, jak 
Duch Święty zaczyna się objawiać. Puste warownie podnoszą się przeciwko poznaniu 
Boga i próbują zatrzymać przepływ mocy Ducha Świętego, który uwalnia ludzi. Uczniom 
Jezusa nie było łatwiej. Często napotykali podobne sytuacje, doświadczali tej samej kon-
frontacji z religijnością, z jaką spotkał się Jezus. Wszystkie te ataki miały na celu zduszenie 
życia, które w nich było. Ciemność nie miała jednak mocy nad Jezusem ani nad Jego 
uczniami” (Ulf Ekman, Zniszcz dzieła diabła). 

Śledź Go! A nuż kolejny raz zrobi coś nie tak? Uzdrowi nie-wtedy-kiedy-powinien, pomyli 
kolor skarpetek. Zawsze Go na czymś przyłapiesz. 

 

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 17, 11b-19  Uświęć ich w prawdzie 

 czw. – J 17, 20-26  Aby stanowili jedno  

 pt .– J 21, 15-19  Piotr pasterzem Kościoła 

 sob. – J 21, 20-25  Zakończenie Ewangelii św. Jana 

 niedz. – J 20, 19–23  Jezus daje Ducha Świętego 

 pn. – J 19, 25-27  Oto Matka twoja 

 wt. – Mk 10, 28-31  Nagroda za wyrzeczenia 
 

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, Seminarium Odnowy Wiary, Wieczory 
Charyzmatyczne). 

 W intencji  Rekolekcji Kapłańskich na Festiwalu Wiary i Światowych Dni Młodzie-
ży. 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 

Ogłoszenia 
1. 20 maja 2015 r. w ramach Seminarium Odnowy Wiary wylanie darów Ducha 

Świętego. 
2. 22 maja 2015 r. zapraszamy do kina na film pt. „Apartament”. Godzina: 19.00, 

miejsce: kino Zorza, cena biletu: 10 zł. Zapisy u Gosi Franczyk. 
3. 23 maja 2015 r. o godz. 20.00 - w wigilię zesłania Ducha Świętego w bazylice oo. 

Bernardynów odbędzie się czuwanie dla wszystkich członków Wspólnot Odnowy 
w Duchu Świętym Diecezji Rzeszowskiej. 

4. 11-16 czerwca 2015 r. odbędą się warsztaty psychologiczne z modlitwą o uzdro-
wienie. Spotkanie poprowadzi psychoterapeuta Józef Szopiński. Cena 220 zł. Zapi-
sy u Wiesi Mac. 

5. Już wstępnie informujemy, że w dniach 20-21 czerwca 2015 r. odbędą się nasze 
wewnętrzne rekolekcje wspólnotowe. Prosimy o udział wszystkich członków 
Wspólnoty Miriam. 

 
 

 

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  


