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Kto nie jest ze Mną, 
jest przeciwko Mnie 
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Bóg jest Bogiem. Ja jestem człowiekiem. Trzeba sobie czasem przypominać oczywistości. 
Teksty dzisiejsze pokazują, że warunkiem tego, żeby On był nam Bogiem, jest słuchanie 
Jego głosu. On nie chce być Bogiem na siłę. Nie da się kochać kogoś, kogo się nie słucha. 
Nie da się wierzyć komuś, kiedy nie daje się Mu posłuchu. Ktoś, kto Go słucha, doświad-
cza różnych rzeczy, jak każdy człowiek żyjący na ziemi, ale przyjmuje więcej. Niekoniecz-
nie rozumie, ale przyjmuje w zaufaniu, bo Bóg wie lepiej. Ktoś, kto nie przyjmuje tej 
prawdy, że Bóg jest Bogiem, a on człowiekiem, znajduje takiego czy innego bożka, nawet 
złego ducha. Tej dziury w sercu nie da się zasklepić. Ona jest i domaga się lokatora. Ktoś, 
kto wyrzuca ze swojego życia Boga, niech się nie łudzi, że nagle staje się człowiekiem 
wolnym, wolnym od boskiej tyranii. Właśnie teraz zaczyna się prawdziwa tyrania.  
Zły, choć stwarza poczucie wolności, niezależności, fajności, jest tak naprawdę oszustem, 
pozorantem. Dobra Nowina nie polega na tym, że Bóg coś każe, że każe za Sobą iść. Nie, 
takie myślenie pochodzi od tego, który nie idzie z Panem, jest Jemu przeciwny. Bóg stwa-
rza warunki do rozwoju, do bycia sobą. On nigdy nie zniewala, nie nakłada kagańców. On 
daje wolność.  
Ciekawy jest ten wątek o królestwie wewnętrznie skłóconym. Odchodząc od bezpośred-
niego kontekstu, w jakim Jezus wypowiada te słowa, warto zauważyć, że często w na-
szym codziennym przeżywaniu chrześcijaństwa używamy takiego zwrotu: „walka”. Ludzie 
walczą ze sobą i z innymi. Tymczasem okazuje się, że nad sobą mamy pracować, a jeśli 
idzie o innych – to oni też nie są naszymi wrogami. Czasem relacje są trudne i wtedy też 
należałoby nad nimi popracować. Jedyny wróg, jakiego człowiek ma, to zły, diabeł. Drugi 
człowiek, ja sam – nie jestem wrogiem.  
Warto sobie o tych oczywistościach przypominać, aby nie mylić wrogów realnych z inny-
mi ludźmi i sobą. Serio, więcej pozytywnych owoców przynosi praca nad sobą niż walka 
ze sobą. 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
W okresie trwania  

seminarium nie ma  
spotkań Wspólnoty we 

wtorki 
 
 
 

 
18.00 Eucharystia (kaplica) 
 

 
 
 

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 IV tygodnia (pytanie 
i fragment Pisma Świętego): 
 
W tym tygodniu uczymy się zasad rozeznawania. Twoim zadaniem będzie w ciągu całego tygo-
dnia – dzień po dniu – rozeznać jedną ważną dla Ciebie sprawę stosując się do poniższych punk-
tów. Każdego dnia czytaj Słowo Boże z dnia – czyli Pierwsze Czytanie, Psalm i Ewangelię. 
 
1. Konkretny problem (precyzyjne nazwij, o co się modlisz). 
2. Modlitwa do Ducha Świętego, by Cię prowadził. 
3. Pytanie: Co ja bym zrobił w tej sytuacji? 
4. Co mówi na to moje serce? (Pwt 30, 14). 
5. Co mówi na ten temat Słowo Boże? 
6. Co mówi na ten temat Nauczanie Kościoła? 
7. Proszę Ducha Świętego o poznanie Woli Bożej? (charyzmaty). 
8. Pytam kierownika duchowego, co on na to? 
9. Proszę wspólnotę o modlitwę i radę (przyjaciół, którzy mnie znają). 
10. Proszę wstawienników o Słowo Poznania. 
11. Proszę Ducha Świętego. 
12. Rzeczywistość (znaki czasu). 
13. Słowo Boże z dnia jako potwierdzenie. 
 
Każdy punkt analizy (myśli, natchnienia, wątpliwości, itp.) zapisz w notatniku. 
 

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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