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(…) Słuchajcie Mnie,  
wszyscy,  

i zrozumiejcie! 
 

Mk 7, 14 

 

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 

 

 

Dnia 18 września 2017 r. o godz. 14.50 po ciężkiej chorobie 
odszedł do Domu Boga Ojca nasz Pasterz 

ks. Marcin Szopiński. 

Zostawił nam swoją misję: przyciągnąć wszystkich do Jezusa 
i zawsze w Nim znajdować cel wszystkiego, co nas spotyka 

w życiu.  

Dziękujemy Ci ks. Marcinie za Twoje troskliwe serce, 
wskazywanie Jezusa oraz za to, że uczyłeś nas jak kochać 

innych, jak być cierpliwym i jak przebaczać. 

Do zobaczenia w Niebie, nasz Orędowniku! 

Pamiętaj, że każdą posługę wykonywaliśmy 3 w 1: 

(jak Ci zawsze mówiliśmy) czyli prowadzący spotkanie, 
prowadzący uwielbienie i Ty! 

 

Eksporta do kościoła pw. św. J. S. Pelczara w Rzeszowie (ul. 
Lwowska 46) odbędzie się w dniu 20 września 2017 r. o godz. 
16.00. Po zakończeniu ciało zostanie przewiezione do 
Kościoła Parafialnego pw. Trójcy Przenajświętszej 
w Głogowie Młp., gdzie zostanie odprawiona Msza Św. 
o godz. 18.00 i różaniec. 

Msza św. żałobna zostanie odprawiona w Kościele 
Parafialnym w dniu 21 września 2017 r. o godz. 13.00  

Ciało spocznie na cmentarzu Parafialnym w Głogowie Młp. 
 



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. – Łk 7, 31-3 Duch przekory przeszkodą w przyjęciu królestwa Bożego 

− czw. – Mt 9, 9-13 Powołanie Mateusza 

− pt . – Łk 8, 1-3 Niewiasty wspierają Jezusa ze swojego mienia 

− sob. – Łk 8, 4-15 Przypowieść o siewcy 

− niedz. – Mt 20, 1–16a Przypowieść o robotnikach w winnicy 

− pn. – Łk 8, 16-18 Przypowieść o lampie  

− wt. – Łk 8, 19-21 Krewni Chrystusa 

 

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. 

� W intencji ks. Marcina – o życie wieczne. 
� W intencji naszej Wspólnoty o jedność i chęć służby, za osoby uczestniczące i posługujące 

w modlitwach uwolnienia. 
� W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 
� O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne, 

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 będziemy modlić się 
przez jeden miesiąc (czyli do dnia 18 października 2017) za śp. Ks. Marcina Szopińskiego. 

2. 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 u Barbary Zacharskiej. 

3. 26 września 2017 r. o godz. 19.15 odbędzie się Katecheza Audiowizualna pt. „Usłysz, cze-
go nie przeczytasz” – o tym jak powstaje największe słuchowisko radiowe w Europie. 
Gość spotkania: Krzysztof Czeczot - aktor (występował m.in. w filmach:  „Brzydula”, 
„Czas honoru”, „Singielka”, „Pitbull”), reżyser, dramaturg, producent. Miejsce: aula DD 
Tabor. Prosimy o rozwieszenie plakatów. 

4. 7 października 2017 r. bierzemy udział w projekcie Różaniec Do Granic. Szczegóły i zapisy 
u Pawła Wiśniowskiego. 

5. Od 11 października 2017 r. do 29 listopada 2017 r. odbędzie się Seminarium Odnowy 
Wiary w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Rzeszowie (daw. Bzianka). Seminarium po-
prowadzi ks. Krzysztof Kołodziejczyk. Szczegóły na naszej stronie internetowej: 
www.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 � 


