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Znosząc jedni drugich 
i wybaczając sobie 

nawzajem, jeśliby miał 
ktoś zarzut przeciw 
drugiemu: jak Pan  

wybaczył wam,  
tak i wy! 

 
Kol 3, 13 

 

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 

Joanna Wojdyło  

skarbnik 

 

 
 

 
O. Grzegorz Kramer SJ 

 
 
Jezus, wysyłając apostołów, dał im władzę odpuszczania grzechów. I choć jest to ustano-
wienie sakramentu pojednania, to przecież nie możemy zapominać o tym, że my też, każ-
dy i każda z nas ma czynić podobnie. Mówi: komu odpuścicie – będą im odpuszczone, 
komu zatrzymacie – będą zatrzymane. Myślę, że warto sobie uświadomić, jak wielką 
mamy władzę nad drugim człowiekiem. Chciejmy z tej władzy korzystać i odpuszczać in-
nym. Przez trwanie w uporze i zagniewaniu, chcemy być często sprawiedliwi, mówimy: 
bo mu się należy, bo sobie zasłużył, niech się zmieni, wtedy coś i ja zmienię. I nie idzie tu 
o nawoływanie do naiwności, którą się czasem uczniom Jezusa próbuje wcisnąć na siłę, 
mówiąc: jesteś chrześcijaninem, to zawsze ustępuj. Nie, idzie tu o nietrwanie w zapal-
czywości, w gniewie. I to jest właśnie świętowanie Zmartwychwstania. To jest czczenie 
Miłosiernego Jezusa. (...) 
 
Jezus mówi: wy idźcie i czyńcie miłosierdzie. I nie mówi o dawaniu jedzenia głodnym, to 
jest oczywiste dla wszystkich ludzi dobrej woli. Karmić, ubierać, troszczyć się. Czyńcie 
miłosierdzie odpuszczając grzechy, zranienia, urazy, złe uczucia, gniew. Sobie i innym. To 
jest miłosierdzie. Boisz się to czynić? Boisz się być innym? Boisz się, że wyjdziesz na naiw-
nego durnia? To słuchaj Pana: Pokój Wam. A jeśli dalej się boisz, to włóż palce do Jego 
ran. Dziś Bóg daje się nam. Nikt nie lubi jak się mu w ranach grzebie. Jezus dziś daje Ci 
dłonie i bok i mówi: włóż palce, włóż rękę. Nie bój się, przekonaj się, że to nie zjawa, że Ci 
się nie wydaje. Jak? Za paręnaście minut przyjmiemy Jego Ciało. Spróbujmy dziś mniej 
odruchowo i rutynowo. Niech nasza wola i świadomość zatrzymają się na moment.  
Niech to będzie moment wyrażenia – jak Tomasz – naszych wątpliwości, a potem po-
twierdzenia, że to jednak Pan. 

 

 

 

 

 

  

 
 



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 

Słowo Boże do medytacji 
− śr. – J 16, 12-15 Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy 

− czw. – J 16, 16-20 Smutek wasz zamieni się w radość 

− pt . – J 16, 20-23a Smutek wasz zamieni się w radość 

− sob. – J 16, 23b-28 Opuszczam świat i idę do Ojca 

− niedz. – Mt 28, 16-20 Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi 

− pn. – J 16, 29-33 Jam zwyciężył świat 
− wt. – J 17, 1-11a Ojcze, otocz swego Syna chwałą 
 

Intencje do modlitwy 
� W intencji Ojca Świętego Franciszka o światło Ducha Świętego i siły fizyczne po-

trzebne do prowadzenia Kościoła, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Bene-
dykta XVI i ks. bpa Jana 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 egzor-

cysty i modlitwy uwolnienia, oraz dla posługujących członków Wspólnoty, ich ro-
dzin i bliskich. 
� O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, chęć służby i ochronę przed 

zniechęceniem. 
� W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 
� O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowi-

zualne, portal Żywa Wiara, Wieczory Charyzmatyczne, Festiwal Wiary). 
� We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 
 
 
 
  
 

Ogłoszenia   

1. Codziennie o godz. 21.00 w kaplicy w Domu Diecezjalnym Tabor jest modlitwa 
o cud uzdrowienia ks. Marcina za wstawiennictwem ks. Franciszka Blachnickiego 
(różaniec, koronka lub uwielbienie Boga). 

2. W dniach 26-28 maja 2017 r. odbędzie się kurs Emaus u ojców Pijarów w Rzeszo-
wie (kościół pw. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Lwowska 125). Szczegóły i zapisy na 
stronie: http://rzeszow.pijarzy.pl/kurs-emaus-2/. 

3. 11 czerwca 2017 r. (niedziela) o godz. 18.00 zapraszamy do kina Zorza na premie-
rę filmu pt. „Szare Anioły” oraz spotkanie z reżyserem. Bilety w cenie 15 zł, do 
nabycia na miejscu. 

 
 

 

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 � 


