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Lecz ci, co zaufali  
Panu, odzyskują siły, 

otrzymują skrzydła jak 
orły: biegną bez  

zmęczenia,  
bez znużenia idą 

 
Iz 40, 31 

 

Seminarium Wiary drugiego stopnia 

VI Tydzień 

 

o. Grzegorz Kramer 
 

 

 

Zdradzę wam tajemnicę: nie czytamy poezji dlatego, że jest ładna. Czytamy ją, bo 
należymy do gatunku ludzkiego, a człowiek ma uczucia. Medycyna, prawo, finanse czy 
technika to wspaniałe dziedziny, ale żyjemy dla poezji, piękna, miłości. (John Keating) 

Odwiedź przyjaciół. 
Spotkaj się z ukochaną. 
Idź do parku. 
Wypij piwo z kumplami. 
Pogadaj z Bogiem. 
Zauważ muchę. 

Oczywiście idź do pracy, bądź hydraulikiem, kolejarzem, sprzedawcą, ale bądź nim w 
sposób nieprzeciętny. Obudzić w sobie uczucia to rzecz nieprzeciętna, bo to znaczy, że 
dzień trzeba przeżyć inaczej. Nie można się wtedy chować za pancerzem, za czymś, co 
odpycha. Trzeba się odsłonić, pokazać miejsca. Trzeba pokazać człowieka. A więc 
człowieku, miej jaja i żyj. Miej odwagę i wystaw się na cios. Chciej przeżyć więcej niż oni. 
Żyj. Czytaj. Śpiewaj. Kochaj. Uśmiechaj się. Walcz. Płacz. Rozmawiaj. Banał. Ale jaki fajny. 

My – chrześcijanie – nie jesteśmy z tego świata. Pan Jezus nigdy nie chciał (przynajmniej 
nic nie zapisano o takim Jego pragnieniu), byśmy się w nim dobrze czuli, byli jego częścią. 
Jedyne o co prosi Ojca, to by nas ustrzegł od złego. Nie od złych wydarzeń, głupich decyzji 
polityków, naszych głupich decyzji. Nigdy nam nie obiecał chrześcijańskich przepisów 
prawnych, konstytucji i tego, że kiedy powiemy: jestem chrześcijaninem, to inni będą się 
cieszyć. To utopia, którą próbują wdrożyć ludzie zalęknieni i niewierzący. My mamy żyć  
w świecie i widzieć inaczej. Mamy robić to, co inni, ale inaczej. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
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 VI tygodnia (pytanie 
i fragment Pisma Świętego): 

W tym tygodniu zastanowimy się i poszukamy naszych pragnień związanych z obda-

rowaniem charyzmatycznym, ponieważ Kościół w swojej naturze taki właśnie jest: 

KeKaKo - Kerigma Karisma Koinonia 
 

Kerygmat - już poznaliśmy i doświadczyliśmy. 

Wspólnota - w niej już jesteśmy. 

Charyzmat - teraz zaczynamy go odkrywać lub rozwijać. 

 

1. Dz 2, 37-39; 2 Tm 1, 6-12 

2. Dz 4, 24-31; Dz 5, 12-16 

3. Mk 16, 15-20 

4. Dz 2, 1-13 

5. Dz 3, 1-11 

6. Kor 12, 1-11 

7. Kor 14, 1-40 

 
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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