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Wtedy wydadzą was na 
udrękę i będą was  

zabijać, i będziecie  
w nienawiści  

u wszystkich narodów, 
z powodu mego  

imienia 
 

Mt 24, 9 

 

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 

 

 

Gdybym nie był katolikiem… 
 

Apb Fulton J. Sheen 
 
 

"Gdybym nie był katolikiem i chciałbym znaleźć prawdziwy Kościół w dzisiejszym świecie, 
szukałbym takiego Kościoła, który nie żyje w zgodzie ze światem; innymi słowy, szukał-
bym Kościoła, którego świat nienawidzi. Powodem, dla którego postępowałbym właśnie 
w ten sposób, byłoby to, że jeśli Chrystus jest w którymkolwiek z dzisiejszych kościołów 
na świecie, musi być wciąż tak samo nienawidzony, jak nienawidzono Go, gdy przebywał 
na ziemi w swoim Ciele.  
 
Jeśli chcesz znaleźć dziś Chrystusa, szukaj Kościoła, który nie ma dobrych układów ze 
światem. Szukaj Kościoła, który jest znienawidzony przez świat, podobnie jak Chrystus był 
nienawidzony przez świat. Szukaj Kościoła, który oskarżany jest o zacofanie, tak jak na-
szego Zbawiciela oskarżano o ignorancję i nieuctwo. Szukaj Kościoła, z którego ludzie 
szydzą i na który spoglądają jak na coś gorszego, podobnie jak szydzili z naszego Pana, 
ponieważ pochodził z Nazaretu. Szukaj Kościoła, który oskarżany jest o to, że jest w nim 
szatan, podobnie jak nasz Zbawiciel oskarżany o to, iż opętał Go Belzebub, książę ciem-
ności.  
 
Szukaj Kościoła, którego zniszczenia w imię Boga domagają się ludzie w każdej epoce fa-
natyzmu, podobnie jak ukrzyżowali oni Chrystusa myśląc, że służą w ten sposób Bogu. 
Szukaj Kościoła odrzuconego przez świat ze względu na to, że obstaje on przy swojej nie-
omylności, podobnie jak Piłat odrzucił Chrystusa za to, iż nazwał On samego siebie Praw-
dą. Szukaj Kościoła, który odrzucony jest przez świat, podobnie jak nasz Zbawiciel został 
odrzucony przez ludzi. Szukaj Kościoła, który pośród zamętu sprzecznych opinii miłowany 
jest przez swoich członków tak, jak miłują oni Chrystusa, szanując głos Kościoła jako głos 
jego Założyciela, aż zaczniesz coraz lepiej rozumieć, że jeśli Kościół nie cieszy się popular-
nością tego świata i jeśli nie jest z tego świata, to musi być z innego świata. A ponieważ 
jest z innego świata, jest on nieskończenie miłowany i nieskończenie nienawidzony, tak 
jak nasz Pan Jezus Chrystus. Tylko Boskość może być nieskończenie nienawidzona i nie-
skończenie miłowana. I dlatego Kościół jest Boży." 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



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 15, 29-37 Jezus ociera łzy i daje cudowny pokarm 

− czw. – Mt 7, 21.24-27 Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do królestwa niebieskiego 

− pt . – Łk 1, 26-38 Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą 

− sob. – Mt 9, 35-10, 1.5.6-8 Jezus lituje się nad znękanymi 

− niedz. – Mk 1, 1-8 Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu 

− pn. – Łk 5, 17-26 Chrystus uzdrawia duszę i ciało 

− wt. – Mt 18, 12-14 Bóg nie chce zguby zbłąkanych 
 
 

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. 

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

sługujące w modlitwach uwolnienia. 
� 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. 13 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 19.00 odbędzie się Katecheza Audiowizualna 

pt.: „Podnieście głowy”. Gość spotkania: Maciej Bodasiński. Miejsce: aula DD Ta-
bor.  

  
 

 

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” � 


