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A Pan niech pomnoży 
liczbę waszą i niech 

spotęguje waszą  
wzajemną miłość dla 

wszystkich (…) 
 

1 Tes 3, 12 

 

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 

 

“Zakochani są wśród nas” Patrycja Hurlak 
 
 
 
19 komedii romantycznych, które są prawdziwe – tak o swojej najnowszej książce ”Zakochani są 

wśród nas” mówi Patrycja Hurlak. Autorka, znana z publikacji „Nawrócona wiedźma”, tym razem 

przedstawia czytelnikowi historie powołań sióstr i braci zakonnych. 

Spotkanie poświęcone książce, zorganizowane przez KAI, odbyło się w środę w Episkopacie Pol-

ski. 

Do 2 lutego 2016 w Kościele trwał rok życia konsekrowanego. Między innymi dlatego Patrycja 

Hurlak zdecydowała się na rozmowy z osobami konsekrowanymi i z księżmi (…). Jak mówi autor-

ka, książka ma obalić mity, którymi żyła także ona. – Ludzie często myślą, że do zakonu idą tylko 

brzydkie dziewczyny, albo takie, które przeżyły zawód miłosny. To brednie! – powiedziała Patry-

cja Hurlak. Jak wyjaśnia autorka, „to nie jest słodka książka, to bardzo konkretne historie”. – 

Zresztą, jak można nie rozmawiać o miłości, skoro Bóg jest miłością? – dodała. 

– Książka pokazuje, jak piękny i kolorowy jest Kościół. To też opowieść o tym, że potrzebujemy 

siebie nawzajem – nie tylko świeccy potrzebują osób konsekrowanych, ale także my, zakonnicy, 

potrzebujemy świeckich – powiedział o. Jacek Szymczak z KAI, dominikanin, prowadzący prezen-

tację książki. 

Bp Marek Solarczyk, delegat KEP ds. powołań, podkreślił, że we wszystkich tych historiach „zaw-

sze chodzi o bardzo osobistą relację z Panem Bogiem”. – Ważni są świadkowie tej miłości, tego 

powołania – dodał bp Solarczyk. 

– Mam wrażenie, że przez tę książkę ktoś nas może spotkać z bliska – powiedział z kolei jeden 

z bohaterów „Zakochanych”, salezjanin, ks. Jacek Szewczyk. 

O tym, jak ważna w Kościele jest obecność zakonników i zakonnic przekonał się aktor, Radosław 

Pazura. – W mojej drodze nawrócenia osoby konsekrowane odegrały bardzo ważną rolę. Gdyby 

nie działanie Pana Boga, który na mojej drodze postawił siostry klaryski-kapucynki, to moja prze-

miana nie byłaby pełna. Bez nich moja droga poznawania miłości, zgłębiania jej, byłaby na pewno 

ułomna i pogubiona. To niezwykłe doświadczenie. Tak naprawdę to osoby konsekrowane są 

w moim życiu codziennie – mam kierownika duchowego, który jest kapucynem, moimi sąsiadka-

mi są siostry kapucynki, często z nimi rozmawiam, mam mnóstwo przyjaciół – zakonnic i zakonni-

ków. Wydaje mi się, że sam nie dałbym rady – powiedział aktor podczas konferencji prasowej. 

Jak dodał aktor, „miłość realizuje się w trzech powołaniach – w sakramentach małżeństwa, ka-

płaństwa i w życiu konsekrowanym, każde z tych powołań jest drogą do tego, żebyśmy osiągnęli 

główny cel – zbawienie i życie wieczne”. – Wydaje mi się, że to wszystko jest powiązane i łączy się 

ze sobą, jeden stan jest zależny od drugiego. To uzupełnianie się, komunia nas, ludzi, tej wielkiej 

wspólnoty miłości, jest chyba pomysłem Pana Boga na nasze życie – powiedział. 

Na 400 stronach publikacji czytelnik znajdzie rozmowy z przedstawicielami zakonów żeńskich: 

zmartwychwstankami, klaryskami, klaweriankami, służkami, misjonarkami dla Polonii, siostrami 

z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, bernardynkami, urszulankami; i męskich: salezjanami, fran-

ciszkanami, małymi braćmi Jezusa, paulinami, chrystusowcami, bernardynami, jezuitami, a także 

z dziewicą i wdową konsekrowaną oraz członkami ruchu Focolare i Wspólnot Jerozolimskich. 

Patrycja Hurlak ma w planach dwa kolejne tomy, w których chce przedstawić historie księży die-

cezjalnych oraz małżeństw. 

Książka „Zakochani są wśród nas” ukazała się nakładem Wydawnictwa Diecezji Siedleckiej UNI-

TAS.  

za: www.ekai.pl  



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. – Mt 5, 17-19 Jezus nie znosi Prawa, lecz je wypełnia 

− czw. – J 6, 51-58 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest praw-

dziwym napojem 

− pt . – Mt 5, 27-32 Wymagania nowego Prawa w dziedzinie czystości 

− sob. – Mt 5, 33-37 Zakaz przysięgania 

− niedz. – Mt 9, 36–10, 8 Rozesłanie Apostołów 

− pn. – Mt 5, 38-42 Nie dochodzić ściśle swojego prawa 
− wt. – Mt 5, 43-48 Przykazanie miłości nieprzyjaciół 

 

 

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. 14 czerwca 2017 r. o godz. 19.00 na hali Podpromie odbędzie się spotkanie orga-
nizacyjne dla wszystkich posługujących na Festiwalu Wiary. 

3. W dniach 16-17 czerwca 2017 r. zapraszamy na Festiwal Wiary. Piątek (16 czerw-
ca) od godz. 9.00 na hali Podpromie konferencje bp. Grzegorza Rysia, modlitwa 
o uzdrowienie i uwolnienie prowadzona przez ks. Krzysztofa Kołodziejczyka oraz 
Msza Święta. W sobotę (17 czerwca) w kościele Farnym o godz. 9.00 jutrznia, 
konferencja, a następnie ewangelizacja uliczna. Wieczorem na ul. 3-go Maja 
o godz. 19.00 odbędzie się koncert uwielbieniowy. Członków Wspólnoty Miriam 
zachęcamy do posługi na Festiwalu Wiary. Wszystkich serdecznie zapraszamy! 

4. 19 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 19.00 spotkanie diakonii prorockiej (sala 
konferencyjna - budynek C). 

 
 

 

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 � 


