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Wielki jest Bóg w swej 
wszechmocy, któż 

takim mistrzem  
jak On? 

 
Hi 36, 22 

 

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 

 

Słowo Życia – sierpień 2017 
 

Letizia Magri 
 
„Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła” (Ps 145, 9) 
 
Ten psalm jest hymnem chwały wysławiającym królowanie Pana, który panuje nad całą historią. 
Królowanie to jest wieczne i pełne majestatu, ale wyraża się w sprawiedliwości oraz dobroci i bar-
dziej przypomina bliskość ojca niż potęgę panującego. Bohaterem tego hymnu jest Bóg, który 
objawia swą przeobfitą czułość, podobną do miłości matki: On jest miłosierny, współczujący, 
nieskory do gniewu, wielki w miłości, dobry dla wszystkich… Dobroć Boga objawiła się w stosunku 
do ludu izraelskiego, lecz rozciąga się na wszystko, co wyszło z Jego rąk – z rąk Stwórcy – na każdą 
osobę i całe stworzenie. Na koniec psalmu jego autor zachęca wszystkie istoty żywe, by włączyły 
się do tego śpiewu, by zwielokrotnić jego przesłanie w harmonijnym chórze wielu głosów. 
„Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła”.  
 Bóg sam powierzył stworzenie pracowitym rękom mężczyzny i kobiety, jak otwartą „księgę”, 
w której zapisana jest Jego dobroć. Są oni powołani do współpracy ze Stwórcą, by dopisywać 
strony sprawiedliwości i pokoju, postępując zgodnie z zamysłem Jego miłości. 
Niestety, to co widzimy wokół nas, to wiele ran zadawanych osobom, często bezbronnym, oraz 
środowisku naturalnemu. Powodem tego jest obojętność wielu oraz egoizm i zachłanność tych, 
którzy wykorzystują wielkie bogactwa środowiska jedynie dla własnych interesów, z uszczerb-
kiem dla dobra wspólnego. 
W ostatnich latach we wspólnocie chrześcijańskiej utorowała sobie drogę nowa świadomość 
i wrażliwość respektująca stworzenie. W tej perspektywie możemy przypomnieć sobie apele wie-
lu autorytetów, zachęcające nas, aby odkryć w naturze zwierciadło Bożej dobroci oraz dziedzic-
two całej ludzkości. 
Patriarcha Ekumeniczny Bartłomiej I tak wyraził się w ubiegłym roku w swoim Przesłaniu na Dzień 

stworzenia: „Potrzeba nieustannej czujności, formacji i nauczania, aby jasny był związek obecne-

go kryzysu ekologicznego z namiętnościami ludzkimi, których rezultatem i owocem jest przeżywa-

ny przez nas kryzys środowiska. Dlatego istnieje jedyna droga powrotu do dawnego piękna […] 

umiarkowania i ascezy, które mogą prowadzić do rozumnego zarządzania środowiskiem natural-

nym. W szczególny sposób zachłanność, w zaspokajaniu potrzeb materialnych, prowadzi z pew-

nością do ubóstwa duchowego człowieka, które powoduje  zniszczenie środowiska naturalnego”.  
A papież Franciszek, w encyklice  Laudato si napisał: „Troska o przyrodę stanowi część stylu życia, 

który oznacza zdolność do życia razem i komunii. Jezus przypomniał nam, że Bóg jest naszym 

wspólnym Ojcem, a ten fakt czyni nas braćmi. Miłość braterska może być jedynie bezinteresowna 

[…]. Ta sama bezinteresowność sprawia, że kochamy i akceptujemy wiatr, słońce lub chmury, 

pomimo że nie podlegają naszej kontroli. […] Musimy ponownie odczuć, że potrzebujemy siebie 

nawzajem, że jesteśmy odpowiedzialni za innych i za świat, że warto być dobrym i uczciwym”.  
Wykorzystajmy więc chwile wolne od obowiązków pracy, czy też wszystkie okazje w ciągu dnia, 
by zwrócić wzrok na bezkresne niebo, majestat szczytów i ogrom morza lub tylko na małą trawkę 
wyrastającą przy skraju drogi. Pomoże nam to rozpoznać wielkość Stwórcy „miłośnika życia” 
i znaleźć na nowo źródło naszej nadziei w Jego nieskończonej dobroci, która wszystko obejmuje 
i wszystkiemu towarzyszy. 
Wybierzmy dla siebie samych i dla naszej rodziny skromny styl życia, respektujący wymagania 
środowiska i dostosowany do potrzeb innych, aby wzbogacić się miłością. Dzielmy się darami 
ziemi i pracy z biedniejszymi braćmi i dawajmy także świadectwo tej pełni życia i radości, wnosząc 
w nasze środowiska łagodność, życzliwość i pojednanie. 



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 23, 27-32 Biada obłudnikom 

− czw. – Mt 24, 42-51 Wezwanie do czujności 

− pt . – Mt 25, 1-13 Przypowieść o dziesięciu pannach 

− sob. – Mt 25, 14-30 Przypowieść o talentach 

− niedz. – Mt 16, 21–27 Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie 

− pn. – Łk 4, 16-30 Jezus nie przyjęty w Nazarecie 

− wt. – Łk 4, 31-37 Uzdrowienie opętanego 
 

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, ko-
ronka lub uwielbienie Boga).  

2. W dniach 1-2 września 2017 r. odbędą się warsztaty dla kobiet pt. „Jak Judyta”. Opłata 
dla pań z Miriam 200 zł, dla pozostałych 290 zł. Miejsce: DD Tabor. Zapisy i zgłoszenia u 
Ewy Hadały. 

3. 30 sierpnia 2017 r. (środa) o godz. 19.00 - spotkanie diakonii prorockiej. Zbiórka w holu 
przy portierni. 

4. 9 września 2017 r. zapraszamy na wspólnotowy piknik w ogrodach przy Taborze. Chęt-
nych prosimy o zgłoszenia do Ewy Hadały, abyśmy wiedzieli ile zamówić ciepłych dań. 
Prosimy o pomoc w przygotowaniu imprezy. Sałatki, przekąski, ciasta we własnym zakre-
sie:)  

5. Kinga i Piotr zapraszają na Mszę Św. z okazji zawarcia Sakramentu Małżeństwa, która od-
będzie się 16 września 2017 r. o godz. 14.00 w kościele pw. św. J. S. Pelczara w Rzeszo-
wie (ul. Lwowska 46). 

6. W dniach 22-24 września 2017 r. odbędzie się 2 część warsztatów modlitwy wstawienni-
czej, które poprowadzi Krystyna Sobczyk. Miejsce: Bernardyńskie Centrum Religijno-
Kulturowe w Rzeszowie. Szczegóły i zapisy na stronie: www.milosierdzie.rzeszow.pl 

7. 7 października 2017 r. nasza Wspólnota będzie brać udział w projekcie Różaniec Do Gra-
nic. Szczegóły wkrótce. 

 

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 � 


