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Wszystkie narody, 
klaskajcie w dłonie! 
Wykrzykujcie Bogu 
głosem radosnym! 

 
Ps 47, 2   

Korona z głowy nie spadnie? 

Marcin Jakimowicz 
 

"Nie podoba mi się taka forma modlitwy". "Przepraszam, a jakie to ma znaczenie, co ci 
się podoba?".  

Podniesione ręce? Śpiew uwielbienia? Modlitwa w językach? Podejrzane. Ileż razy słysza-
łem: „Nie podoba mi się taka forma modlitwy”. „Przepraszam – odpowiadałem – a jakie 
to ma znaczenie, co ci się podoba?”. W pewnym momencie trzeba zapytać o to, jaka 
forma modlitwy podoba się Bogu. 

Jeśli psalm proponuje „wznieście ręce”, to wznieście ręce, jeśli proponuje „wykrzykujcie”, 
„tańczcie”, to nie zmieniajcie tych pełnych ognia zwrotów na uładzoną, grzeczniutką wer-
sję Biblii dla Kowalskiego. 

Bardzo porusza mnie historia największego króla w historii Izraela opisana w 2 Księdze 
Samuela: „Dawid wtedy tańczył z całym zapałem w obecności Pana, a ubrany był w lnia-
ny efod. Dawid wraz z całym domem izraelskim prowadził Arkę Pańską, wśród radosnych 
okrzyków i grania na rogach. Mikal, córka Saula, wyglądała przez okno i ujrzała króla Da-
wida, jak podskakiwał i tańczył przed Panem: wtedy wzgardziła nim w sercu.  Powiedzia-
ła: «O, jak to wsławił się dzisiaj król izraelski, który się obnażył na oczach niewolnic sług 
swoich, tak jak się pokazać może ktoś niepoważny». Dawid odpowiedział Mikal: «Przed 
Panem, który wybrał mnie zamiast ojca twego i całej twej rodziny i ustanowił mnie wo-
dzem ludu Pańskiego, Izraela, przed Panem będę tańczył. I upokorzyłbym się jeszcze 
bardziej. Choćbym miał się poniżyć w twoich oczach, to u niewolnic, o których mówisz, 
sławę bym jeszcze zyskał». 

Nigdy nie oceniaj tego, w jaki sposób ktoś uwielbia Boga. 

Mikal wzgardziła pląsającym Dawidem, który obnażył się na oczach tłumu. I źle się to dla 
niej skończyło. Ostatnie zdanie tej biblijnej historii jest niezwykle wymowne: „Mikal, cór-
ka Saula, była bezdzietna aż do czasu swej śmierci”. 

 
 
 
 
 

 

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, telefonicznie lub 
przez stronę 

www.miriam.rzeszow.pl 

 

 
Słowo Boże do medytacji 

 śr. – Mk 1, 29-39 Jezus uzdrawia chorych 

 czw. – Mk 1, 40-45 Uzdrowienie trędowatego 

 pt .– Mk 2, 1-12 Chrystus ma władzę odpuszczania grzechów 

 sob. –  Mk 2, 13-17 Powołanie Mateusza 

 niedz. – J 2, 1-12 Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej 
 pn. – Mk 2, 18-22 Zwyczajów Starego Testamentu nie można przenosić do Nowego 

 wt. – Mk 2, 23-28 Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sza-
batu 

 

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 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. Marci-

na w jego posłudze egzorcysty i modlitwy uwolnienia, oraz dla posługujących 
członków 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 Charisma-

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

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 

Ogłoszenia    

1. 23 stycznia 2016 r. 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). 

2. 25 stycznia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 19.30 w kościele pw. Św. Judy Tadeusza 
w Rzeszowie odbędzie się Msza Święta dla wszystkich Wspólnot Odnowy Diecezji 
Rzeszowskiej. 

3. W dniach 30-31 stycznia 2016 r. planowany jest wyjazd do Tarnowa na forum 
formacyjne pt. „Dystans czy bliskość”. Zapisy do 24 stycznia 2016 r. Informacje 
w broszurce i na stronie www.forum.moscice.pl.  

4. W dniach 29-31 stycznia 2016 r. odbędą się rekolekcje SNE „Klucze do bram Miło-
sierdzia”. Prowadzący: ks. Marek Wasąg. Miejsce: Tabor. Zapisy u Pauliny Słowik. 

 
 
 
 

 

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  

http://www.forum.moscice.pl/

