
Wspólnota MIRIAM 
ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM

PODSTAWOWE INFORMACJE

Informacje ogólne
Nasza Wspólnota powstała w 1994 rok. 
Na  początku  działała  przy  Bazylice  Wniebowzięcia  Najświętszej  Marii  Panny  OO. 
Bernardynów w Rzeszowie, a od września 2014 roku jej spotkania odbywają się w Domu 
Diecezjalnym Tabor, w Rzeszowie, ul. Połonińska 25.
Skupia około 180 osób w różnym wieku, w tym bardzo duże grono stanowią mężczyźni i 
młodzież. Z inicjatywy naszej Wspólnoty mężczyźni powołali Męską Grupę, która również 
spotyka się w Domu Diecezjalnym Tabor.

Terminy spotkań
Spotykamy się  w każdy wtorek o 19:15 w auli  Domu Diecezjalnego Tabor na spotkaniu 
modlitewnym. Przed spotkaniem jest adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy o godz. 
17:00, a o 18:00 Msza Święta.
Raz w miesiącu dla członków Wspólnoty odbywa się  Msza Święta połączona z Adoracją 
Najświętszego Sakramentu. Również raz w miesiącu ma miejsce katecheza audiowizualna, na 
którą zapraszane są osoby dzielące się swoją wiedzą,  doświadczeniem, dające świadectwo 
swojego życia. Szczegóły o katechezach są na stronie: www.katechezyaudiowizualne.pl
Spotkania odbywają się również w wakacje i ferie zimowe. Szczegółowe informacje na ten 
temat  można  znaleźć  w  cotygodniowym  biuletynie  i  na  stronie  internetowej  w zakładce 
„Kalendarz”

Przebieg i cel spotkań
Nasze  spotkania  przede  wszystkim  skupiają  się  na  modlitwie.  Ma  ona  charakter 
dziękczynienia,  przebłagania,  uwielbienia,  przeproszenia  za  grzechy.  Każdy  może 
wypowiedzieć  intencje,  które  nosi  w  sercu.  Każdy  może  również  poprosić  o  modlitwę 
wstawienniczą. Rozważane jest Słowo Boże. Prowadzone jest nauczanie.

Dlaczego Odnowa?
Celem Odnowy w Duchu Świętym jest odnowa życia wewnętrznego, duchowego, pogłębianie 
swojej wiary.

Dlaczego w Duchu Świętym?
Pragniemy  doświadczać  działania  Ducha  Świętego,  który  pomaga  nam  w  osobistym 
spotkaniu z żyjącym Jezusem.

Inicjatywy
1. Katechezy audiowizualne (można nabyć płyty DVD z zapisem spotkań z naszymi gośćmi).
2. „Żywa wiara – portal ludzi wierzących i poszukujących”; www.zywawiara.pl
3. Fundacja „Charismata” im. Świętego Pawła Apostoła.
4. Seminarium Odnowy Wiary.
5. Modlitwa wstawiennicza i uwolnienia.
6. Sms – owe Pogotowie Wstawiennicze.
7. Wspólne rekolekcje.
8. Cotygodniowy biuletyn.



9. Promocja i popularyzacja szeroko rozumianych wydarzeń katolickich (kursy, rekolekcje, 
Msze Św., filmy, książki, koncerty, itp.).
10. Prowadzenie fanpage Wspólnoty i portalu Żywa Wiara na facebooku

Struktura
Wspólnotą kieruje kapłan ks. Marcin Szopiński.
(Poprzedni pasterze naszej Wspólnoty:  o. Wiktor P. Tokarski OFM, o. Amos Smolarek 
OFM)

Wspólnota posiada również opiekunów świeckich: 
Lider: Marta Fortuniak 
Wicelider: Wiesława Mac 
Wicelider: Jacek Fura 
Wicelider ds. Młodzieży: Piotr Bilo

We Wspólnocie są również osoby (animatorzy) odpowiedzialne za różne dziedziny.

Alicja Smalarz  – diakonia adoracyjna; należą do niej osoby, które w sposób szczególny czują 
się  powołane do Adoracji  Najświętszego Sakramentu.  Adoracja Wspólnoty odbywa się  w 
każdy wtorek od godziny 17:00.

Marta Fortuniak – diakonia prorocka; skupia osoby posiadające charyzmat proroctwa.

Jacek Fura – diakonia modlitwy wstawienniczej i uwolnienia; gromadzi osoby, które modlą 
się wstawienniczo za innych, między innymi w intencji uwolnienia od szkodliwego działania 
złych duchów.

vacat – diakonia nauczania; diakonia prowadzi nauczanie dla członków Wspólnoty w formie 
konferencji na naszych spotkaniach modlitewnych.

Jolanta Skotnicka  – diakonia uwielbienia; diakonia wielbiąca Boga poprzez śpiew.

Ewa Kruczek  – diakonia miłosierdzia; prowadzi dobrowolną składkę na cele charytatywne. 
Datki można wrzucać do czerwonej saszetki.

Karolina  Kołodziej   –  diakonia  wprowadzająca  dla  kobiet;  służy  pomocą  dla  nowo 
przybyłych do Wspólnoty kobiet.

Dariusz Hołysz – diakonia wprowadzająca dla mężczyzn; służy pomocą dla nowo przybyłych 
do Wspólnoty mężczyzn.

Wiesława  Mac  –  diakonia  organizacyjna;  zajmuje  się  organizacją  dzieł  i  inicjatyw 
prowadzonych przez Wspólnotę.

Daniel Chmiel  – diakonia porządkowa; dba o porządek.

Klaudia Winiarska –  diakonia medialna; zajmuje się wydawaniem biuletynu prowadzeniem 
fanpage  Wspólnoty  i  Żywej  Wiary  na  facebooku  oraz  stron  internetowych: 
www.zywawiara.pl,  www.miram.rzeszow.pl  oraz  współpracuje  z  lokalną  prasa,  radiem  i 
telewizją w zakresie działań, jakie podejmuje Wspólnota i Fundacja Charismata



Maria Bassara  – diakonia modlitwy osłonowej; roztacza modlitewną ochronę nad członkami 
Wspólnoty i prowadzonymi przez Wspólnotę dziełami i inicjatywami.

Paweł Kobosz –  diakonia modlitwy w nagłych potrzebach; modli się w trudnych sprawach 
członków Wspólnoty

Maria Hubert – diakonia modlitwy za kapłanów; obejmuje modlitwą kapłanów

Marek Wiśniewski – diakonia liturgiczna; skupia mężczyzn, którzy pełnią posługę na Mszy 
Świętej i adoracji NS

Paweł Wiśniowski – diakonia techniczna; skupia głównie mężczyzn, tzw. złote rączki” i służą 
oni, gdy coś się zepsuje.

Joanna Groszek  – diakonia ewangelizacyjna; skupia osoby z pragnieniem ewangelizacji  i 
głoszenia Jezusa innym

Maciej Mierzejewski –  diakonia prowadzenia spotkań; do tej diakonii należą  osoby, które 
prowadzą spotkania modlitewne.

Każdy może należeć do wybranej grupy (diakonii), niekoniecznie tylko do jednej. Warunkiem 
pełnej przynależności do diakonii jest ukończenie Seminarium Odnowy Wiary.

Biuletyn
Wspólnota wydaje cotygodniowy biuletyn zawierający artykuł,  Słowo Boże do medytacji, 
intencje do modlitwy i ogłoszenia. Można go otrzymać po każdym spotkaniu lub przeczytać 
na stronie internetowej.

Post we Wspólnocie
Każdy raz w miesiącu może się zapisać na tzw. listę postną. W tym celu należy wpisać swoje 
imię i nazwisko przy konkretnej dacie. Oznacza to zgodę na post w wybranym dniu. Pościmy 
w  intencjach  dołączonych  do  listy  postnej.  Listę  postną  prowadzi  animatorka  diakonii 
osłonowej.

Modlitwa wstawiennicza i uwolnienia
Każdy może poprosić o modlitwę wstawienniczą lub modlitwę uwolnienia, którą prowadzi 
kapłan  lub  osoby  należące  do  diakonii  modlitwy  wstawienniczej  i  uwolnienia.  O  taką 
modlitwę można poprosić w intencji własnej lub innych. Posługa modlitwy wstawienniczej 
odbywa się w każdy wtorek o godz. 17.30 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Pogotowie wstawiennicze
Pogotowie wstawiennicze. Jest  to inicjatywa wzajemnej  modlitwy w intencjach członków 
Wspólnoty i dzieł przez nią prowadzonych, polegająca na przesyłaniu próśb o modlitwę przez 
sms z telefonu wspólnotowego. Ponadto na portalu Żywa Wiara prowadzimy ogólnodostępne 
Pogotowie Modlitewne, gdzie każdy może prosić  naszą  Wspólnotę  o modlitwę  w swoich 
intencja

Seminarium Odnowy Wiary
Warto  zapisać  się  na  Seminarium  Odnowy  Wiary.  Nasza  Wspólnota  organizuje  takie 
seminarium raz w roku. Ma ono na celu pogłębienie życia chrześcijańskiego, ożywienie i 
umocnienie wiary, zbliżenie się do Chrystusa i życie w mocy Ducha Świętego we wspólnocie 
Kościoła. Przez seminarium prowadzi nas podręcznik wyjaśniający, co należy robić każdego 
dnia. Przystąpienie do seminarium wymaga przeznaczenia na modlitwę  i medytację Słowa 



Bożego kilku kwadransów każdego dnia. Pierwsza część kończy się modlitwą o uzdrowienie i 
uwolnienie,  druga  część  wylaniem  darów Ducha  Świętego.  Po  zakończeniu  Seminarium 
Odnowy Wiary ,  zapoczątkowany przez nie proces nawrócenia i  uzdrowienia trwa nadal. 
Wylanie, kończące seminarium, to dopiero początek życia w Duchu Świętym i odkrywania 
Jego obecności we wspólnocie Kościoła.

Adres, kontakt, strona internetowa
Rzeszów, ul. Połonińska 25

e-mail: odnowa.@miriam.rzeszow. pl
Wspólnota: 884 31 51 51 (Jola)
Lider: 601 96 90 23 (Marta)
www.facebook.com/odnowa.miriam
Strona internetowa Wspólnoty: www.miriam.rzeszow.pl


