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Wy zaś jesteście  

wybranym plemieniem, 
królewskim kapłaństwem, 
narodem świętym, ludem 

[Bogu] na własność  
przeznaczonym, abyście 

ogłaszali dzieła potęgi 
Tego, który was wezwał  

z ciemności do przedziw-
nego swojego światła 

 
1 P 2, 9 

 Słowo Życia na styczeń 2016 

Fabio Ciardi 

 
 
„Wy jesteście wybrani, abyście ogłaszali dzieła potęgi Pana” (por. 1 P 2, 9) 
 
Kiedy Bóg działa, dokonuje cudownych dzieł. Skoro tylko stworzył wszechświat, ujrzał, że 
był on „dobry i piękny”, a mężczyzna i kobieta wydali Mu się „przepiękni”  
(por. Gen 1, 31). Jednak ostatnie Jego dzieło przewyższa wszystkie – to dzieło, którego 
dokonał Jezus: On przez swoją śmierć i zmartwychwstanie stworzył nowy świat i nowy 
lud. Naród, któremu podarował życie Nieba, prawdziwe braterstwo we wzajemnej  
akceptacji, współdzieleniu się, darze z siebie. List św. Piotra uświadamia pierwszym 
chrześcijanom, że za sprawą Bożej miłości stali się „wybranym plemieniem, królewskim 
kapłaństwem, świętym narodem, ludem Bożym” (por. 1P 2, 9). Jeśli również my, tak jak 
pierwsi chrześcijanie, uświadomilibyśmy sobie, kim naprawdę jesteśmy, jak wiele  
miłosierdzie Boże dokonało w nas, pomiędzy nami i wokół nas, bylibyśmy zdumieni,  
zalewałaby nas radość i chcielibyśmy dzielić się nią z innymi, „głosić wielkie dzieła  
Pańskie”. Trudno jest jednak, prawie niemożliwe, by skutecznie świadczyć o pięknie  
nowego społeczeństwa, któremu Jezus dał życie, pozostając w izolacji od siebie. Jest  
zatem oczywiste, że zaproszenie Piotra skierowane jest do całego ludu. Nie możemy być 
kłótliwi i stronniczy, czy choćby tylko obojętni wobec siebie, a później głosić, że: „Pan 
stworzył nowy lud, uwolnił nas od egoizmu, od nienawiści i zazdrości, dał nam jako  
prawo miłość wzajemną, która czyni nas jednym sercem i jedną duszą…”. Owszem,  
w naszym ludzie chrześcijańskim istnieją różnice w sposobie myślenia, pomiędzy  
tradycjami i kulturami, różnice te jednak trzeba przyjmować z szacunkiem, widząc piękno 
tej wielkiej różnorodności, świadomi, że jedność nie jest uniformizmem. Jest to droga, 
którą przejdziemy w Tygodniu Modlitw o zjednoczenie chrześcijan, który na półkuli  
północnej świętuje się od 18 do 25 stycznia i przez cały rok. Słowo Życia zachęca nas, 
abyśmy – my, chrześcijanie należący do różnych Kościołów i wspólnot - starali się lepiej 
poznać, opowiadając sobie nawzajem dzieła potęgi Pana. Będziemy mogli wtedy  
wiarygodnie ”głosić” te dzieła, dając świadectwo, że jesteśmy zjednoczeni między sobą 
właśnie w tej różnorodności i że jedni drugich konkretnie wspieramy. Chiara Lubich  
z wielką mocą zachęcała do podjęcia tej drogi: „Miłość jest najpotężniejszą siłą świata: 
wokół osoby, która nią żyje, wznieca pokojową rewolucję chrześcijańską, tak że  
współcześni chrześcijanie mogą powtórzyć to, co wiele wieków temu mówili pierwsi 
chrześcijanie: ‘Narodziliśmy się wczoraj, a już jesteśmy na całym świecie’1 . […] Miłość! 
Jak bardzo potrzeba w świecie miłości! I w nas, chrześcijanach! Wszystkich nas razem,  
z różnych Kościołów, jest ponad miliard. Wielu, zatem. I powinniśmy być dobrze  
widoczni. Jesteśmy jednak tak podzieleni, że wielu nas nie widzi, nie widzą przez nas  
Jezusa. On powiedział, że gdyby świat mógł nas poznać i przyjąć jako swoich, to przez nas 
– przez miłość wzajemną, przez jedność – mógłby rozpoznać Jego: ‘Po tym wszyscy po-
znają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali’ (J 13, 35). […] 

 

Spotkania Wspólnoty 
odbywają się 

we wtorki o 18.00 
w Domu Diecezjalnym 

„Tabor” 
ul. Połonińska 25 

 
 
 

 
17.00 adoracja Najśw. 
Sakramentu (kaplica) 

18.00 Eucharystia (kaplica) 
i spotkanie modlitewne 

(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 

Marta Fortuniak 
diakonia nauczania 

Jolanta Skotnicka 
diakonia uwielbienia 

Ewa Kruczek 
diakonia miłosierdzia 

Karolina Kołodziej 
diakonia wprowadzająca 

dla kobiet 

vacat 
diakonia wprowadzająca 

dla mężczyzn 

Wiesława Mac 
diakonia organizacyjna 

Paweł Wiśniowski 
diakonia techniczno-

porządkowa 

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 17.15 – zgłoszenia  

e-mailem lub telefonicznie 

 

Tak więc, czasy obecne wymagają od każdego z nas miłości, domagają się jedności,  
komunii, solidarności. Stawiają również wyzwanie Kościołom do odbudowania złamanej 
od wieków jedności”2 

1.
Tertulliano, Apologetico 37.7.  

2.
Chiara Lubich: Il dialogo è vita, Roma 2007, s.42-43  

Słowo Boże do medytacji 
 śr. – Mt 2, 1-12 Pokłon mędrców ze wschodu 

 czw. – Mt 4, 12-17. 23-25 Bliskie jest królestwo niebieskie 

 pt. –  Mk 6, 34-44 Rozmnażając chleb Jezus objawia swoją moc 

 sob. –  Mk 6, 45-52 Jezus chodzi po wodzie 

 niedz. – Łk 3, 15-16. 21-22 Chrzest Jezusa 
 pn. – Mk 1, 14-20 Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych Apostołów 

 wt. – Mk 1, 21-28 Jezus naucza jak ten, kto ma władzę 
 

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 Bene-
dykta XVI i ks. bpa Jana Wątroby. W intencji wszystkich kapłanów posługujących  
w Odnowie w naszej Diecezji. O moc Ducha Świętego i światłe oczy serca. 

 O rozwój naprotechnologii w Rzeszowie. 
 O błogosławieństwo Boże i ochronę przed działaniem złych duchów dla ks. Marcina 

w jego posłudze egzorcysty i modlitwy uwolnienia, oraz dla posługujących człon-
ków Wspólnoty, ich rodzin i bliskich. 

 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, chęć służby i ochronę przed 
zniechęceniem. 

 W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 
 O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę i Fundację Charismata 

(katechezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, Wieczory Charyzmatyczne, Świato-
we Dni Młodzieży, Projekt „Jezus jest Panem”, Seminarium Odnowy Wiary). 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 

Ogłoszenia    

1. Dziś po modlitwie odbędzie się spotkanie Rady Wspólnoty w nowej sali Charisma-
ty. Prosimy wszystkich animatorów i liderów o obecność. 

2. W przyszły wtorek, 12 stycznia, odbędzie się Msza Święta Wspólnotowa ofiaro-
wana w intencji dobroczyńców Fundacji Charismata; po Mszy będzie adoracja 
Najświętszego Sakramentu (miejsce: kaplica DD Tabor). 
Po Mszy i adoracji serdecznie zapraszamy wszystkich na spotkanie opłatkowe. 

3. 23 stycznia 2016r. o godz. 18.00 zapraszamy na kolejny Wieczór Charyzmatyczny. 
W programie: konferencja, Eucharystia, adoracja i uwielbienie Najświętszego Sa-
kramentu oraz świadectwa (miejsce: aula DD Tabor). 

4. W poniedziałek, 25 stycznia 2016r. o godz. 19.30 w kościele pw. Św. Judy Tadeu-
sza w Rzeszowie odbędzie się Msza Święta dla wszystkich Wspólnot Odnowy Die-
cezji Rzeszowskiej. 
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