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(…) Co chcesz, abym 

ci uczynił? Powiedział 
Mu niewidomy:  

Rabbuni, żebym  
przejrzał. 

 
Mk 10, 51 

 

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  

 

Zamiast deszczu pieniędzy 
 

o. Augustyn Pelanowski OSPPE 
 

Bóg ma nam do zaofiarowania więcej niż deszcz pieniędzy, ale my nierzadko to ignoruje-
my, pytając: „Czy bóg da mi pieniądze?” Cóż może być cenniejszego na świecie od pie-
niędzy? Cenniejsza jest miłość. 
 
Pewien król wstępował do katedry po schodach i rzucił żebrakowi wielką bryłkę złota. 
Zauważył jednak, że żebrak z pogardą wyrzucił złoto do kałuży, jakby to był zwykły ka-
mień. Z ciekawości i oburzenia zapytał go: „Dlaczego wyrzuciłeś mój dar?”. „Ponieważ 
spodziewałem się czegoś wartościowego, a nie bezwartościowego kamienia. Pragnę pie-
niędzy!” – odrzekł żebrak! Król zrozumiał, że żebrak nie poznał się na skarbie, jaki otrzy-
mał i w milczeniu wszedł do świątyni. Bóg ma nam do zaofiarowania więcej niż deszcz 
pieniędzy, ale my nierzadko to ignorujemy, pytając: „Czy Bóg da mi pieniądze?”. Cóż mo-
że być cenniejszego na świecie od pieniędzy? Cenniejsza jest miłość. Miłość Boga wybiera 
tych, którzy już sami siebie nie kochają, gdyż oni potrafią ją docenić. Dawid był ostatni 
i najmniej kochany w rodzinie. Ślepiec nie otrzymał wsparcia nawet od rodziców, gdy 
musiał obronić Jezusa, który dał mu więcej niż jałmużnę. Wszyscy byliśmy niegdyś ciem-
nością, ale tylko Jezus daje nam blask jaśniejszy, niż może z siebie wydobyć złoto – do-
strzeżenie Bożej miłości. Wielu z nas nosiło na oczach błoto tego świata – grzech, ale 
dzięki Jezusowi odkryliśmy coś więcej niż złocisty blask przejrzenia – miłość Boga. Miłość 
Boga wyróżnia wzgardzonych, namaszcza przeklinanych, szczyci się tymi, których wstydzi-
li się nawet najbliżsi. Jezus otworzył ślepcowi oczy na coś cenniejszego niż pieniądze – na 
miłość Boga. Nam zaś miłość Boga jest potrzebna najwyżej do tego, by otrzymać pienią-
dze, a jeśli ich nam nie daje, przestajemy w Niego wierzyć. Co to znaczy otworzyć oczy dla 
ciebie? Czy je już otworzyłeś? Przed otwarciem oczu człowiek widzi jedynie ciemność 
i ten, który nie zobaczył Jezusa, widzi, że jego życie jest mrokiem przygnębienia i lęku, 
koszmarem, który począł się z zaciśniętych powiek. Nie wierzę w optymizm tych, którzy 
cieszą się bez Boga, jak również w optymizm tych, którzy nie zaznali ślepoty, którą Bóg 
uzdrowił. Nieszczęściem większym niż ślepota jest zaślepienie. Ślepota pozwala dostrzec 
Boga, zaślepienie natomiast zmusza człowieka do ubóstwienia wszystkiego oprócz Boga. 
Dlaczego Jezus uwolnił niewidomego błotem? Dlaczego nie wybrał innego lekarstwa? Od 
dawna domyślano się, że błoto jest metaforą dostrzeżenia w sobie grzechu. Czym jest 
owo błoto, wyjaśnia św. Piotr: „Spełniło się na nich to, o czym słusznie mówi przysłowie: 
Pies powrócił do tego, co sam zwymiotował, a świnia umyta – do kałuży błota” (2P 2,22). 
To przeraża! Jakże Bóg może obdarowywać łaską dostrzegania Go w jakimś wędrowcu 
z Nazaretu i nie być dostrzeganym przez grupę światłych ludzi, którzy przez całe życie 
wypatrywali Mesjasza? Ponieważ więcej widać przez błoto grzechu niż przez oświecenie 
wiedzą.  
 

 



Animatorzy diakonii 
  

Alicja Smalarz 
diakonia adoracyjna 

  

Marta Fortuniak 
diakonia nauczania i prorocka 

  

Jolanta Skotnicka 
diakonia uwielbienia 

  

Maciej Mierzejewski 
diakonia prowadzenia 

spotkań 
  

Piotr Bilo 
diakonia ewangelizacyjna 

  

Jacek Fura 
diakonia modlitwy wstawien-

niczej i uwolnienia 
  

Maria Bassara 

diakonia modlitwy 
osłonowej  

  

Paweł Kobosz 
diakonia modlitwy 

w nagłych potrzebach 
  

Dorota Motkowicz 
diakonia modlitwy 

za kapłanów 
  

Marek Wiśniewski 
diakonia liturgiczna 

  

Ewa Kruczek 
diakonia miłosierdzia 

  

Klaudia Winiarska 
diakonia medialna 

  

Wiesława Mac 
diakonia organizacyjna 

  

Paweł Wiśniowski 
diakonia techniczno-

porządkowa 

 

Modlitwy wstawiennicze 
odbywają się we wtorki 
o 17.15 – zgłoszenia  

 przez stronę 
www.miriam.rzeszow.pl 

 

Modlitwy uwolnienia  
wg. 5 kluczy Neala Lozano – 

zgłoszenia przez stronę 
www.miriam.rzeszow.pl 

Słowo Boże do medytacji 
− śr. – Łk 13, 22-30 Powszechne wezwanie do zbawienia 

− czw. – Łk 13, 31-35 Jezus wierny swojemu posłannictwu 

− pt . – Łk 6, 12-19 Wybór Apostołów 

− sob. – Łk 14, 1.7-11 Przypowieść o zaproszonych na ucztę 

− niedz. – Łk 19, 1-10 Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło 

− pn. – Łk 14, 12-14 Bezinteresowna miłość bliźniego 

− wt. – Mt 5, 1-12a Osiem błogosławieństw 

 

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, Seminarium Od-
nowy Wiary, warsztaty modlitwy wstawienniczej, warsztaty posługi proroczej). 

� We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 
 
  

Ogłoszenia   

1. 1 listopada 2016 r. nie będzie spotkania modlitewnego Wspólnoty. 
2. 27 października 2016 r. (czwartek) o godz. 19.00 zapraszamy do kina Zorza na film pt. 

„Wołyń”. Cena biletu 10 zł, zapisy u Gosi Franczyk. 
3. 29 października 2016 r. (sobota) jedziemy na posługę modlitwą wstawienniczą do Prze-

myśla. Prosimy o modlitwę w tej intencji. 
4. 30 października 2016 r. (niedziela) o godz. 18.00 zapraszamy do kina Zorza na film pt. 

„Historia Marii”. Cena biletu 10 zł, zapisy u Gosi Franczyk. 
5. W dniach 5-6 listopada 2016 r. (sobota i niedziela) w Krośnie odbędzie się VI Podkarpac-

kie Forum Charyzmatyczne. Zapisy i szczegóły na stronie internetowej 
www.odnowa.piotrajana.pl. Organizowany jest dojazd autokarem na sobotę i niedzielę, 
koszt przejazdu: 40 zł, wyjazd rano do Krosna i powrót wieczorem po zakończeniu pro-
gramu dnia, czyli: odjazd autokaru w sobotę i niedzielę z parkingu koło ROSiR-u (basen), 
ul. Pułaskiego o godz. 7.15, a następnie spod kościoła Saletynów, ul. Dąbrowskiego - oko-
ło godz. 7.30 

              Zgłoszenia przesyłamy do Elżbiety Dziedzic, e-mail:  
              wspolnota@milosierdzie.rzeszow.pl, 
              e.a.dziedzic@gmail.com  
              tel. 732-878-887 

5. W dniach 19-20 listopada 2016 r. odbędą się na Taborze warsztaty posługi modlitwą 
wstawienniczą. Szczegóły i zapisy na stronie: miriam.rzeszow.pl 

 

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 ���� 


