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A przeto upominam was, 
bracia, w imię Pana  

naszego Jezusa  
Chrystusa, abyście byli 
zgodni, i nie było wśród 

was rozłamów; byście 
byli jednego ducha  

i jednej myśli 
 

1 Kor 1, 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. Krzysztof Kołodziejczyk 

pasterz 

Marta Fortuniak  

lider 

Maciej Mierzejewski 

v-ce lider 

Joanna Wojdyło  

Skarbnik 

 

 

Jeden Kościół podzielonych chrześcijan 
 

Bp Grzegorz Ryś 
O. Tomasz Grabowski OP 

 
Gdyby jednak nasza rozmowa miała komuś pomóc w uświadomieniu sobie, czy jest tak naprawdę katoli-

kiem i czy opiera się na katolickiej tożsamości, to na co miałby zwrócić uwagę? 
Na życie sakramentalne, czytanie Biblii w nurcie tradycji i posłuszeństwo Magisterium Kościoła, czyli na 
bycie w jedności z nauczaniem kolegium biskupów wraz z papieżem, następcą Piotra. Podkreśliłbym jedno-
cześnie, że katholikos znaczy „powszechny”. We wspomnianej książce kardynała Kaspera przytacza on 
podział dziejów Kościoła na trzy okresy. Pierwszy, sięgający XVI wieku, który najchętniej nazywa-
my christianitas. Można go pokazać jako model pewnej jedności, choć jest to już czas schizmy wschodniej. 
Od XVI wieku mamy do czynienia z czasem Kościołów konfesyjnych, które nabierają przekonania, że: My, 
tylko my i tylko u nas. Co więcej, ta konfesyjność często się pokrywa z elementami politycznymi i narodo-
wymi, więc mamy na przykład luterański Kościół niemiecki, kalwiński Kościół francuski, angielski Kościół 
anglikański. Kasper zauważa, że historycznie niewiele brakowało, a Kościół katolicki też stałby się taki; na 
szczęście Duch Święty poprowadził go na misje do Indii, Japonii i dalej, nie zgadzając się na jego zamknięcie 
w żadnej narodowej enklawie. Mamy w końcu trzeci moment dziejów Kościoła trwający od XIX wieku do 
dziś, nazywany momentem ekumenicznym. Na nowo odkrywamy, że skoro co niedzielę mówimy: Wierzę 
w jeden Kościół, to pojawia się pytanie, gdzie jest ta jedność, w jakich miejscach? Jak funkcjonuje ten jeden 
Kościół podzielonych chrześcijan? Próbujemy w nim z wyznaniowego zamknięcia wyjść ku sobie naprzeciw, 
odkrywając, że to, co nas łączy, jest większe niż to, co nas dzieli. 
A co takiego pociągającego jest we wspólnotach protestanckich, że niektórzy przechodzą na ich stronę? 

Albo inaczej, czego brakuje Kościołowi rzymskiemu, by zatrzymać wiernych przy źródle? 
Nie muszę tego wymyślać. Wystarczy sięgnąć do diagnozy postawionej przez biskupów Ameryki Łacińskiej 
i Karaibów na synodzie w Aparecidzie w 2007 roku. Ten dokument wydano po polsku i mam nadzieję, że 
jest czytany, bo niezwykle pasuje do polskich realiów. Mowa tam o czterech elementach. Pierwszy to do-
świadczenie Pana Boga. Polski Kościół jest nastawiony na edukację i kształcenie. Nieustannie mówimy 
o Bogu, natomiast porównywalnie z o wiele mniejszą determinacją i nakładem sił, czasu i środków prowa-
dzimy (zwłaszcza młodych) do doświadczenia osobistej relacji z Panem. Powiemy dziesięć katechez o ado-
racji, ale nigdy nie weźmiemy nikogo na adorację. Po drugie, chodzi o formację biblijną. Trzecim elemen-
tem są małe wspólnoty, w których nikt nie pozostaje anonimowy. I po czwarte, chodzi o zaangażowanie 
człowieka. W Kościołach protestanckich ktoś, kto przychodzi przez miesiąc na spotkania, już w następnym 
miesiącu dostaje propozycję, by się czymś konkretnym zajął. U nas, w Kościele katolickim, jest najczęściej 
strach, że jeśli komuś coś takiego zaproponujemy, to on zaraz ucieknie. 
Zapał misyjny też można u nas znaleźć. 
Tyle tylko, że nie wszędzie i nie jest to oferta powszechna. 
Zestawia ksiądz biskup ze sobą z jednej strony wolne Kościoły, a z drugiej strony Kościół rzymski. 
Nie ja pierwszy. I nie zestawiam. Po prostu obserwuję, co się tam dzieje. 
Mimo wszystko dokonuje ksiądz biskup porównania. Rodzi się więc pytanie, jakimi kryteriami się posłu-

żyć? Obserwuję różne „Kościoły wolne”, może nie w Polsce, ale na świecie. Widzę w ich entuzjastycznym 

głoszeniu Ewangelii masę uproszczeń, a czasem nawet manipulację. 
W jakim sensie? 
Chociażby w mówieniu: Zaufaj Panu, On poprowadzi twoje finanse, a jako znak tego zaufania wpłać 

teraz na nasze konto określoną kwotę. Nie wspomnę już o tym, że w Kościołach niemieckich, holender-

skich czy angielskich mocno promowany jest też ruch popierający związki homoseksualne… 
Powtarzam, podstawowym elementem dialogu jest rozumienie własnej tożsamości. Bez tego nie będziemy 
widzieli odrębności. Różnice między nami są jeszcze wcześniejsze, i biorą się z podejścia do tego, czym jest 
ewangelizacja. W Kościołach protestanckich jest ona zasadniczo redukowana do pierwszego głoszenia. Oni 
wychodzą na ulice po to, żeby głosić kerygmat – Jezus Chrystus jest zbawicielem, umarł i zmartwychwstał 
dla naszego zbawienia. I na tym koniec. Natomiast od czasów papieża Pawła VI w Kościele katolickim trak-
tujemy jako ewangelizację każde działanie Kościoła w stosunku do człowieka, od pierwszego przepowiada-



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 

nia i chrztu po ostatnie namaszczenie. Wszystko, czego człowiek doświadcza w życiu, a co wiąże się z Ko-
ściołem, ma wymiar ewangelizacyjny. Różnimy się zatem w punkcie wyjścia. Ale to nie jest przeszkoda do 
tego, żeby razem przepowiadać kerygmat, bo on jest wspólny we wszystkich Kościołach. 
Głoszenie kerygmatu ma ostatecznie doprowadzić do wejścia we wspólnotę. Wobec tego pytanie brzmi: 

w którą? 
To odwieczne pytanie – na ile prawda o Kościele mieści się w kerygmacie. Z reguły odpowiadamy na nie 
twierdząco, podkreślając, że kerygmat jest wydarzeniem, które w życiu człowieka owocuje darami Ducha 
Świętego. A tam, gdzie jest Duch Święty, tam jest Kościół. Nie wychodziłbym do ewangelizacji z dowolną 
grupą chrześcijan z innego Kościoła, z którymi nigdy wcześniej ani się nie modliłem, ani nie czytałem razem 
Słowa. Jeśli nie ma między nami doświadczenia Pana Boga, to z czym my razem mamy wyjść? Nie można 
zredukować ewangelizacji do kwestii technicznych. 

część 2/4 

 
Słowo Boże do medytacji 

− śr. – Łk 14, 25-33 Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa 

− czw. – J 2, 13-22 Mówił o świątyni swego ciała 

− pt . – Łk 16, 1-8 Przypowieść o nieuczciwym rządcy 

− sob. – Łk 16, 9-15 Nie można służyć Bogu i mamonie 

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

− pn. – Łk 17, 1-6 Obowiązek przebaczania 

− wt. – Łk 17, 7-10 Słudzy nieużyteczni jesteśmy 

 
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. Naszym nowym Pasterzem jest ks. Krzysztof Kołodziejczyk z Jasła. Nasz Pasterz prosi 

o modlitwę już od startu. 
2. W dniach 10-12 listopada 2017 r. odbędą się rekolekcje „Odnów swoje siły, odbuduj 

zniszczenia”. Prowadzi Alfred Dudek. Cena 80 zł, gdy płatność będzie dokonana do 5 li-
stopada, po tym dniu cena wynosi 100 zł. Zapisy do 9 listopada, miejsce: DD Tabor. 
Szczegóły i zapisy na stronie www.miriam.rzeszow.pl 

3. 9 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 18.00 w kościele Wniebowzięcia NMP na Zalesiu 
odbędzie się Msza św. za śp. ks. Marcina Szopińskiego. 

4. W dniach 19 listopada 2017 r. (I część), 26 listopada 2017 r. (II część), 3 listopada 2017 r. 
(III część) odbędzie się pokaz filmu pt. „Przez śmiech do lepszego małżeństwa” w reżyse-
rii Marka Gungora. Rozpoczęcie projekcji o godz. 17.00, miejsce: DD Tabor, wstęp za do-
browolną ofiarą. 

 

 

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

� telefon Wspólnoty i pogotowie modlitewne: � 884.31.51.51 �  e-mail: miriam.rzeszow@gmail.com � 

� www.miriam.rzeszow.pl � www.facebook.com/miriam.rzeszow � 
�     �     � 

Jeśli chcesz przekazać darowiznę, ofiarę lub dziesięcinę możesz to zrobić na rzecz Stowarzyszenia, które działa przy naszej Wspólnocie 

Stowarzyszenie Miriam Odnowa w Duchu Świętym, ul. Połonińska 25, 35-084 Rzeszów  

� Bank Spółdzielczy w Jarosławiu oddział Rzeszów, nr konta: 78 9096 0004 2012 0077 7726 0001 � 
� W tytule przelewu należy wpisać: „Na cele statutowe” � 

 


