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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 

 
Ale czy nie redukujemy doświadczenia wiary tylko do elementu wspólnej modlitwy? Przecież chodzi 
także o to, czy doświadczam Chrystusa jako Tego, który ustanowił prymat św. Piotra, który swoją Matkę 
wziął z duszą i ciałem do nieba i który zabezpieczył jej niepokalane poczęcie na mocy uprzednio darowa-
nych zasług, i w końcu Tego, kto zostawił nam swoją realną obecność w Eucharystii. 
Doświadczenie wiary jest procesem stopniowym. Ktoś, kto przyjmuje Jezusa w sposób świadomy w komu-
nii świętej, z reguły potwierdza swój chrzest sprzed kilkunastu albo kilkudziesięciu lat. Ale potem musi 
odbyć jakąś drogę, żeby dojść do sensu Eucharystii, bo to nie działa na zasadzie automatu, że skoro odkryło 
się Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to teraz odkryje się tajemnicę tego, czym jest Eucharystia. 
To prawda, ale na którym etapie tej drogi możemy jako katolicy współdziałać z protestantami, skoro ich 
etapy wiary nie pokrywają się z naszymi? 
Wychodzimy razem od tego pierwszego momentu, czyli od przepowiadania Słowa. I od wiary, która jest 
odpowiedzią na to Słowo. 
Ale co jest płaszczyzną jedności, która pozwala podjąć to wspólne głoszenie? 

Chrzest! Bycie uczniem Jezusa. Dalej wspólne przyjęcie Słowa i modlitwa – to wszystko jest w nas dziełem 
Ducha Świętego, a także momentem uobecniania Jezusa we wspólnocie kościelnej w myśl słów, że gdzie 
dwóch lub trzech jest zebranych w imię moje, Ja jestem pośród nich. 
Podkreśla ksiądz biskup wspólne głoszenie. Niemniej i to nastręcza kłopotów. Bo dajmy na to, że podczas 
wspólnej akcji ewangelizacyjnej protestantów i katolików ktoś mówi: Chcę wyznać swoje grzechy. I co 
wtedy? 
W tej chwili nie znajdziemy odpowiedzi na wszystkie rodzące się problemy. Polskie realia są specyficzne, 
ponieważ żyjemy w społeczeństwie, w którym katolików – przynajmniej ze chrztu – jest ponad 90 procent, 
a wszystkich innych traktujemy jako małe Kościoły. Niektórzy dość bezczelnie mówią nawet, że gdy idziemy 
razem do ewangelizacji, to oni się na nas „wożą”. 
No proszę, a przecież to zwykle nam się zarzuca prozelityzm. 
Nikomu niczego nie zarzucam. Mówię tylko o naszym podejściu do mniejszych Kościołów. A to jest ważne, 
ponieważ skoro one są mniejsze, to odpowiedzialność za ekumenizm spoczywa realnie na nas. I jeżeli 
idziemy razem do ewangelizacji – katolicy i luteranie czy katolicy i kalwini – i rozmawiamy z kimś, a ten ktoś 
chce zrobić jakiś ważny krok w wierze, to pierwsze pytanie zawsze brzmi: Czy jesteś ochrzczony, a jeśli tak, 
to w jakim Kościele? Jeśli powie, że był ochrzczony w Kościele katolickim, to proponujesz mu spowiedź. 
A gdy powie, że był ochrzczony w Kościele luterańskim, to proponujesz mu takie wyznanie grzechów, jakie 
jest praktykowane w Kościele luterańskim, choć nie ma ono charakteru sakramentalnego. Chodzi o to, by 
ten człowiek wzrastał w swojej tożsamości. 
Mówiąc wprost, „rozdajemy wizytówki” według konfesji, którą kiedyś przyjął nasz rozmówca? 
Oczywiście. 
W takim razie dlaczego godzimy się przyjmować protestantów do Kościoła rzymskiego i odwrotnie? 
Bo jeśli ktoś dochodzi w swojej wierze do przekonania, że odnajduje Jezusa Chrystusa w Kościele katolic-
kim, to trzeba mu w tym pomóc. Weźmy choćby przykład Ulfa Ekmana. 
Przepraszam, nic mi to nie mówi. 
Był pastorem najmocniejszego Kościoła z wolnych Kościołów w Szwecji, a może nawet w Skandynawii. 
Kościoła niesłychanie misyjnego, który za swoje misje też cierpiał, zwłaszcza za te w dawnym bloku sowiec-
kim. Ulf w 2014 roku przeszedł do Kościoła katolickiego. To była głośna konwersja właśnie dlatego, że 
w świecie protestanckim był człowiekiem bardzo znanym. Teraz wydał książkę na temat swojej konwersji. 
Do takich decyzji trzeba podchodzić z szacunkiem. Bez względu na to, w którą stronę następuje konwersja. 
Dziwi mnie to stwierdzenie. Rozumiem szacunek, ale zgoda na to, by zostawić w spokoju decyzję temu, 
kto ją podejmuje? 
Bardzo łatwo nazwać kogoś odstępcą. A może lepiej byłoby zapytać o motywy jego zachowania i potrzeby, 
których nie zaspokoił w macierzystej wspólnocie. Podam przykład Woodstocku i spotkań z ludźmi. Schemat 
jest w większości ten sam. Pierwsza część takiej rozmowy to opowieść o fatalnym doświadczeniu Kościoła 



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 

w życiu takiego człowieka. I co? Mam wtedy takiemu człowiekowi powiedzieć, że to nie tak, że powinien 
mieć lepsze? Daj mu więc taką możliwość, a nie opowiadaj, że powinien się przez te doświadczenia przebić. 
Błędne koło. Z jednej strony chcemy prowadzić ludzi do dojrzałej wiary, a z drugiej strony mamy pretensje, 
że jej nie mają. 
Jednak w mojej tępej, katolickiej głowie… 
Dlaczego ty się tak ciągle poniewierasz w tej naszej rozmowie? 
Żeby nie było, że robię z księdza biskupa obrońcę protestantów. Mam po prostu głębokie przekonanie, 
że prawdziwe działanie ekumeniczne, zaczynając od wspólnej modlitwy, poznania się… 
Uwaga, nie poznania się, ale wymiany duchowych darów. To jest definicja papieska. Tak definiuje ekume-
nizm Jan Paweł II i tak definiuje go Franciszek. Poznanie to za mało. Wymiana duchowych darów zakłada 
moją wiarę w to, że Duch Święty działa w tamtych Kościołach i że ja mogę z tego czerpać. To jest bardzo 
poważna definicja. 

część 3/4  

 
Słowo Boże do medytacji 

− śr. – Łk 17, 11-19 Niewdzięczność uzdrowionych z trądu 

− czw. – Łk 17, 20-25 Królestwo Boże jest pośród was 

− pt . – Łk 17, 26-37 Dzień Syna Człowieczego nadejdzie niespodziewanie 

− sob. – Łk 18, 1-8 Wytrwałość w modlitwie 

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

− pn. – Łk 18, 35-43 Uzdrowienie niewidomego pod Jerychem 

− wt. – Łk 19, 1-10 Nawrócenie Zacheusza 

−  

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

dzenia Kościoła, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Benedykta XVI i ks. bpa Jana Wątroby. 
W intencji wszystkich kapłanów posługujących w Odnowie w naszej Diecezji. O moc Ducha Świę-
tego 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 mo-

dlitwach uwolnienia. 
� W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 
� O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne, portal Ży-

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

  
Ogłoszenia   

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

2. Dnia 21 listopada 2017 o godz. 19.15 odbędzie się katecheza audiowizualna pt. „Przynieść ukoje-
nie po stracie dziecka”. Gość: psycholog Ewa Rybka – Oktawa. Miejsce: DD Tabor. Prosimy o roz-
wieszenie plakatów. 

3. Dnia 27 listopada 2017 r. o godz. 19.30 odbędzie się Msza Święta dla wszystkich członków Odnowy 
Diecezji Rzeszowskiej w kościele pw. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie. 

4. Dnia 2 grudnia 2017, g. 18.00 odbędzie się kolejny wieczór charyzmatyczny. Rozpoczęcie konfe-
rencją, którą wygłosi ks. Adam Kubiś, następnie Msza i adoracja NS, uwielbienie. 

5. W dniach 15 - 17 grudnia 2017 odbędą się Rekolekcje grudniowe, które poprowadzi o. Józef Witko 
OFM. Szczegóły i zapisy: www.tabor.rzeszow.pl 

6. W ciągu najbliższych dni na naszej stroni internetowej ukarze się formularz do zapisów na przesłu-
chania do naszej diakonii uwielbienia. Jeśli umiesz śpiewać lub grać na jakimś instrumencie, to za-
chęcamy do posługi.  

 
 

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” � 


