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Z głębokości wołam do 
Ciebie, Panie,  

o Panie, słuchaj głosu 
mego! 

 
Ps 130, 1-2   

Modlitwa w samotności 

 
 

Izaak Syryjczyk, mnich z okolic Mosul „Homilie ascetyczne (VII wiek) 
 

 

"Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne"  
(Mk 1, 35) 
 
Nic tak nie czyni duszy czystej i radosnej, ani jej nie oświeca i nie oddala od niej złych my-
śli jak czuwania. Z tej przyczyny wszyscy nasi ojcowie wytrwali w trudzie czuwań i przyjęli 
regułę czuwania w nocy podczas całego ich ascetycznego życia. Zrobili tak szczególnie 
dlatego, że usłyszeli naszego Zbawiciela, jak nas do tego zapraszał w różnych miejscach 
swego żywego  Słowa: "Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie" (Łk 21, 36), "Czu-
wajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie" (Mt 26, 41) lub "nieustannie się módlcie" 
(1 Tes 5,17) 
I nie tylko się zadowolił przestrogą słowną - On dał nam również przykład swoją osobą, 
praktykując modlitwę ponad wszystko. To dlatego szedł na ubocze, aby się modlić nie 
w sposób dowolny, ale wybierając noc i pustynię, żebyśmy my również unikali tłumu 
i hałasu i stawali się zdolni do modlitwy w samotności. 
 
To dlatego nasi ojcowie otrzymali tę naukę dotyczącą modlitwy, jakby pochodziła od sa-
mego Chrystusa. I postanowili czuwać na modlitwie wedle rozkazu apostoła Pawła, prze-
de wszystkim po to, żeby pozostawać bez przeszkód w pobliżu Boga w nieustannej modli-
twie... 
 
Nic, co pochodziło z zewnątrz, nie dotykało ich, ani nie wypaczyło czystości ich rozumu, 
bo to mogłoby zakłócić ich czuwania, które napełniały ich radością i były światłością du-
szy. 

 
 
 
 
 
 
 

 

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 3, 1-6 Uzdrowienie w dzień szabatu 

 czw. – Mk 3, 7-12 Podziw tłumów dla Jezusa 

 pt .– Mk 3, 13-19 Jezus wybiera dwunastu Apostołów 

 sob. –  Mk 3, 20-21 Rodzina niepokoi się o Jezusa 

 niedz. – Łk 1, 1-4;4,14-21 Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie 

 pn. – Mk 16, 15-18 Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię 

 wt. – Łk 10, 1-9 Rozesłanie uczniów 
 

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/

