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Trzeba się wam  
powtórnie narodzić 

 
J3, 7b 
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Owo powtórne narodzenie to nic innego jak akcja wielkiego przebudzenia serca. 
My już żyjemy, mamy ciało, uczucia, pamięć, rozum, relacje, pracę, rodziny, kochamy, 
jemy, pijemy, po prostu żyjemy. I do takich nas skierowane jest to, że mamy się potów 
nie narodzić, czyli mamy przypomnieć sobie, do czego jesteśmy przeznaczeni i tym żyć, 
już teraz. 
Świetnym obrazem tego trzeba jest to, co się dzieje w przyrodzie. Mamy już dobrze roz-
poczęty kwiecień, tęsknimy za wiosną, ciepłem, słońcem, jazdą na rowerze w spoden-
kach, bieganiem, możliwością położenia się na trawie, za tymi wszystkim rzeczami, które 
umożliwia nam ciepło. Mamy w sobie jeszcze jakiś obrazek tego, czym jest lato, ale póki 
co jest ono (poza paroma dniami) odległym wspomnieniem. I tak jest też z nami. Mamy 
w sobie jakieś pojęcie raju – tego prawdziwego życia. I ta nasza tęsknota jest nie tylko 
tęsknotą za nową porą roku, ale jest odbiciem wielkich pragnień, życia w słońcu i wolno-
ści. My jesteśmy stworzeni i przeznaczeni do rozkwitania, do życia w otwartości na Słoń-
ce. Jako Dzieci Dobrego Ojca, jesteśmy stworzeni do życia, które świetnie opisuje Jezus. 
Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd 
podąża. J3,8  
Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha. Spontaniczność, wolność, brak lęku, swoista 
brawura. I niby to wiemy, a jednak serca są uśpione. Tak, jak z tą niekończącą się zimą. 
Męczy nas, ale się do niej przyzwyczailiśmy. Jakoś funkcjonujemy, po raz kolejny ubiera-
my ciepłe skarpety, swetry i kurtki i idziemy na zimno. 
Trzeba się nam powtórnie urodzić, bo nie dostaniemy Królestwa, ale nie dlatego, że to 
będzie kara. Stanie się tak, bo nie będziemy tam umieli żyć. Będzie to dla nas za duże. 
Powiemy na samym wstępie: łe, na ziemi było lepiej, wszystko było przewidywalne 
i w bezpiecznych ramach. Po to po raz kolejny przeżywaliśmy Wielkanoc, byśmy znów 
zaczęli pragnąć, byśmy obudzili nasze serca do Zmartwychwstania, a nie powspominali 
miłe wydarzenie z przeszłości. To, na ile jesteśmy na etapie powtórnego narodzenia, wi-
dać po tym, czy głosimy Zmartwychwstanie i Zmartwychwstałego, a na ile zajmujemy się 
wciąż sobą, swoimi bezpiecznymi ramami. Te ramy to może być zdanie na czyjś temat, 
sposób modlitwy, przekleństwo w postaci mówienia sobie, że zawsze tak było i będzie, 
czy też poczucie tego, że życie jest dla innych. 
Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co 
wam powiem o sprawach niebieskich? J3,12  
Jezus jest świadom tego, że nie każdy chce się narodzić powtórnie, że nie każdy chce żyć 
w pełni. Jest wielu, którzy Mu nie uwierzyli w to, że są powołani do czegoś większego. Ale 
spokojnie, to dopiero początek Ewangelii, ostatecznie udowodni im to swoją Śmiercią 
i Zmartwychwstaniem. 
 

 
W okresie trwania  

seminarium nie ma  
spotkań Wspołnoty we 

wtorki 
 
 
 

 
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 

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 

Piotr Bilo 
diakonia ewangelizacyjna 

Maciej Mierzejewski 
diakonia prowadzenia 

spotkań 

 

 

 

 

Modlitwy wstawiennicze 
odbywają się we wtorki 
o 17.15 – zgłoszenia  

 przez stronę 
www.miriam.rzeszow.pl 

 

Tematy do rozważań na każdy dzień tygodnia (pytanie i frag-
ment Pisma Świętego): 
 
Czwartek: Kiedy po raz pierwszy oddałem(am) swoje życie Jezusowi? (dokładna data, 
miejsce, okoliczności) Rz 10, 9-10 
 
Piątek: Jakie Słowa w historii mego życia były kierowane do mnie? (proroctwa, modlitwy 
wstawiennicze) 1 Tm 1, 18-20 
 
Sobota: Czy kiedyś Bóg przemówił do mnie bezpośrednio - jeśli tak to co? Ez 2, 1-7 
 
Niedziela: Zapisz wszystkie pragnienia, jakie od nawrócenia pojawiły się w Tobie? (zapi-
sane w sercu) Ps 20, 5-7 
 
Poniedziałek: W których z nich się już odnalazłeś? Ez 3, 10 
 
Wtorek: Jakie jest Twoje największe marzenie? Jr 29, 11- 14 
 
Środa: Czy Bóg już Cię wezwał do dzieła? (nie musi wydawać się realne?) Ap 21, 5 
 
Prosimy przemyślenia i odpowiedzi zapisać w notatniku i przynieść notatnik na kolejne 
spotkanie. 
 

Niech Was Bóg błogosławi na czas odpowiedzi na Jego wezwanie! ☺ 

 
 
 
 

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 Benedykta XVI i ks. bpa Ja-
na 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 je-

go posłudze egzorcysty i modlitwy uwolnienia, oraz dla posługujących członków Wspól-
noty, ich rodzin i bliskich. 

 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, chęć służby i ochronę przed znie-
chęceniem. 

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

techezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, Wieczory Charyzmatyczne, Światowe Dni 
Młodzieży, Seminarium Odnowy Wiary). 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
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