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Jesteśmy bowiem  
Jego dziełem, stwo-

rzeni w Chrystusie 
Jezusie dla dobrych 

czynów, które Bóg 
z góry przygotował,  

abyśmy je pełnili 
 

Ef 2, 10  
 

 

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 
(duża aula DD Tabor) 

 
 

 
Telefon Wspólnoty 
� 884.31.51.51 

 
 

Struktura Wspólnoty 
ks. Marcin Szopiński 

pasterz 

Marta Fortuniak  

lider 

Maciej Mierzejewski 

v-ce lider 

Wiesława Mac  

skarbnik 

 

Słowo Życia Marzec 2017 

 
„… pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5,20) 

Letizia Magri 
 

W wielu krajach na świecie toczą się niekończące się krwawe wojny, które niszczą 
rodziny, plemiona, narody. Opowiada Gloria - dwudziestolatka: „Dowiedzieliśmy się 
o spaleniu pewnej wioski i o tym, że wielu zostało pozbawionych wszystkiego. Wraz 
z przyjaciółmi zainicjowałam zbiórkę potrzebnych rzeczy, jak materace, odzież, środki 
żywności... Pojechaliśmy zawieźć te rzeczy i po ośmiu godzinach drogi spotkaliśmy tych 
zrozpaczonych ludzi. Słuchaliśmy ich dramatów, ocieraliśmy łzy, pocieszaliśmy... Jedna 
z rodzin powiedziała: "Nasza córeczka była w domu, który spłonął. Wydawało nam się, że 
umarliśmy wraz z nią. Teraz, dzięki waszej miłości, odnajdujemy siłę, aby przebaczyć tym, 
którzy byli sprawcami naszej tragedii”. Św. Paweł również miał takie doświadczenie. 
To właśnie on - prześladowca chrześcijan - spotkał na swojej drodze, w sposób zupełnie 
nieoczekiwany, całkowicie darmową miłość Boga, który potem uczynił go głosicielem 
pojednania w Jego Imię. Stał się żarliwym i wiarygodnym świadkiem misterium Jezusa, 
Jego śmierci i zmartwychwstania, przez które pojednał świat z Sobą, aby każdy człowiek 
mógł poznać i doświadczyć życia w komunii z Nim i z braćmi. Dzięki św. Pawłowi 
ewangeliczne przesłanie: Pojednajcie się z Bogiem dotarło i zafascynowało nawet pogan, 
których uważano za dalekich od zbawienia. 
Również my, mimo popełnianych błędów, które nas zniechęcają, mimo ułudy fałszywych 
zapewnień, że się bez tego obejdziemy, pozwólmy, aby Boże miłosierdzie - ta 
nieskończona miłość - uzdrowiła nasze serce, abyśmy byli zdolni dzielić się z innymi tym 
skarbem. W ten sposób możemy dać swój wkład w realizację Bożego zamysłu pokoju 
wobec całej ludzkości i wobec całego stworzenia, który to zamysł przewyższa ludzkie 
przeciwności, jak o tym mówi Chiara Lubich w pewnym tekście:  
"(...) Na krzyżu, w śmierci Swojego Syna, Bóg dał nam najwyższy dowód swojej miłości. 
Przez krzyż Chrystus pojednał nas ze Sobą. Ta fundamentalna prawda naszej wiary i dziś 
jest aktualna w całej swej wymowie.  
Jest objawieniem, którego oczekuje cała ludzkość: Bóg jest blisko wszystkich ze swoją 
miłością i kocha każdego miłością pełną pasji. Nasz świat potrzebuje, by mu o tym 
mówiono. Możemy jednak głosić tę prawdę tylko wtedy, gdy wpierw będziemy ją głosić 
i przypominać samym sobie, aż poczujemy się zanurzeni w tę miłość, nawet gdy 
wszystkie okoliczności zdawałyby się temu przeczyć (...). Cała nasza postawa winna 
uwiarygodniać tę prawdę i dlatego trzeba pojednać się z bratem czy siostrą, jeśli mieliby 
coś przeciw nam (por. Mt 5, 23-24). Miłujmy się tak, jak On nas umiłował, bez osądów 
i uprzedzeń, lecz z otwartością na przyjęcie i dowartościowanie tego, co jest pozytywne 
w naszym bliźnim, z gotowością oddania życia jeden za drugiego. To jest najważniejsze 
przykazanie Jezusa, ono winno wyróżniać chrześcijan, jest ono tak samo ważne dzisiaj, jak 
w czasach pierwszych chrześcijan. Żyć tym słowem, znaczy stawać się narzędziami 



Animatorzy diakonii 
  

Justyna Haber 
diakonia modlitewna 

  

 

 

Marta Fortuniak 
diakonia prorocka 

  

 

 

Jolanta Skotnicka 
diakonia uwielbienia 

  

 

 

Maciej Mierzejewski 
diakonia prowadzenia 

spotkań 
  

 

 

Piotr Bilo 
diakonia nauczania 

  

 

 

Barbara Zacharska 
diakonia modlitwy wstawien-

niczej i uwolnienia 
  

 

 

 
 

Elżbieta Burek 
diakonia modlitwy 

za kapłanów 
  

 

 

Tomasz Stępień 
diakonia liturgiczna 

  

 

 

Barbara Siorek 
diakonia miłosierdzia 

  

 

 

Klaudia Winiarska 
diakonia medialna 

  

 

 

Ewa Hadała 
diakonia organizacyjna 

  

 

 

Wojciech Wojdyło 
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 

pojednania". 
Żyjąc w ten sposób wzbogacimy nasze dni gestami przyjaźni i pojednania w rodzinie 
i pomiędzy rodzinami, w Kościele i pomiędzy Kościołami, w każdej wspólnocie świeckiej 
i religijnej, do której należymy. 
 
 

Słowo Boże do medytacji 
− śr. – Mt 5, 17-19 Kto wypełnia przykazania, ten będzie wielki w królestwie niebieskim 

− czw. – Łk 11, 14-23 Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie 

− pt . – Mk 12, 28b-34 Pierwsze ze wszystkich przykazań 

− sob. – Łk 1, 26-38 Maryja pocznie i porodzi Syna 

− niedz. – J 9, 1-41 Uzdrowienie niewidomego od urodzenia 

− pn. – J 4, 43-54 Uzdrowienie syna urzędnika królewskiego 

− wt. – J 5, 1-3a.5-16 Uzdrowienie paralityka w sadzawce Betesda 

 

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 błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla ks. Marcina w jego posłudze egzorcysty 
i modlitwy uwolnienia, oraz dla posługujących członków Wspólnoty, 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 (katechezy audiowizualne, 

portal Żywa Wiara, Wieczory Charyzmatyczne, Konferencja Finansowa). 
� We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 
 
 
 
  
 

Ogłoszenia   

1. 19 maja 2017 r. (piątek) odbędzie się w Częstochowie Dzień Animatora. Jeśli zapiszesz się 
do końca marca, to opłata wynosi 40 zł, po tym terminie 50 zł. Prosimy o zgłaszanie się 
do Ewy Hadały wraz z wpłatą. Nocleg i transport we własnym zakresie. 

2. 20 maja 2017 r. (sobota) odbędzie się Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świę-
tym w Częstochowie. Wstęp bezpłatny. Dojazd we własnym zakresie albo autokarami od 
Eli Dziedzic z Odnowy Miłosierdzie. Telefon 602-750-553. 

3. 27 marca 2017 r. o godz. 19.30 odbędzie się Msza Święta dla wszystkich członków Odno-
wy diecezji rzeszowskiej. W tym dniu nasza Wspólnota będzie posługiwać na tej Mszy. 
Prosimy o obecność i posługę. 

4. 28 marca 2017 r. o godz. 21.00 odbędzie się spotkanie diakonii modlitwy wstawienniczej 
i uwolnienia. 

5. 1 kwietnia 2017 r. odbędzie się konferencja finansowa pt. „Biblia o finansach”. Konferen-
cja będzie obejmować tematy: jak uzyskać błogosławieństwo w finansach, jak gospoda-
rować majątkiem, jak wyjść z długów, co zrobić, żeby być bogatym chrześcijaninem. 
Liczba miejsc ograniczona. Informacje i zapisy: www.rekolekcje.rzeszow.pl 

 

Redaktor biuletynu: Edyta Fortuniak � Biuletyn przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego � 
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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 � 


