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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 (ka-
plica) 

i spotkanie modlitewne 
(duża aula DD Tabor) 

 
 

 

„Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, 

które miał wziąć w dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie.” 

 

Hbr. 11,8 

Teksty do medytacji od 11.04. 2018 r.  

Codziennie czytamy tylko jeden rozdział z Ewangelii wg św. Marka . Najpierw czytamy tekst ze zro-
zumieniem. Drugi raz czytamy go, aby uchwycić o czym on mówi. Wszystko notujemy w zeszycie do 
medytacji (jeżeli go nie masz, to koniecznie trzeba założyć) odpowiadamy na następujące zagadnie-
nia: 
1. Zapisz w jednym zdaniu o czym przeczytałeś. 
2. Za co chcesz Bogu podziękować po przeczytaniu tej perykopy? 
3. Za co chcesz Go przeprosić? 
4. O co chcesz Go prosić? 
5. Które Jego przymioty przynaglają cię do uwielbienia Boga? 
6. Do jakich działań, czynów, dzieł czujesz się przynaglony przez to Słowo? 
7. Zapisz swoje postanowienie, by wieczorem zrobić rachunek sumienia z wypełnienia Bożego 

wezwania płynącego z tego słowa. 
8. Przeczytaj wskazany na dzień fragment Katechizmu Kościoła Katolickiego. Obok Słowa Bożego 

to też lektura obowiązkowa! Jeżeli go jeszcze nie posiadasz, najwyższy czas go zakupić, albo za-
instalować taką aplikację w telefonie lub korzystać z dobrodziejstwa Internetu. 

 

DZIEŃ 
ROZDZIAŁ 

EWANGELII  
MARKA 

NUMERY W KKK 

Środa – 11.04 8 
KKK nr 59 – 64  
Jakie są następne etapy Objawienia Bożego? 

Czwartek – 12.04. 9 
KKK nr 65 – 67  
Jaką wartość mają objawienia prywatne? 

Piątek – 13.04. 
 

10 
KKK nr 68 – 73 
Jaki jest pełny i ostateczny etap Objawienia Bożego? 

Sobota – 14.04. 11 

KKK nr 74 – 79 
Dlaczego i w jaki sposób przekazywane jest Objawienie 
Boże? Co to jest Tradycja Apostolska? W jaki sposób 
przekazywana jest Tradycja Apostolska? 

Niedziela – 15.04. 12 
KKK nr 80 – 83  
Jaka jest relacja między Tradycją i Pismem Świętym? 

Poniedziałek –16.04. 13 
KKK nr 84 – 90   
Do kogo należy autentyczna interpretacja depozytu 
wiary? 

Wtorek – 17.04. 14 
KKK nr 91 – 95  
Jaka relacja istnieje między Pismem Świętym, Tradycją  
i Urzędem Nauczycielskim? 

 

Wszystkim wytrwale i mniej cierpliwie pracującym z podanym materiałem z serca błogosławię + 

           Ks.Krzysztof 

 

 

 
 

Telefon Wspólnoty 
� 884-315-151 

 
 

Struktura Wspólnoty: 
 

ks. Krzysztof  
Kołodziejczyk 

pasterz 
tel. 601-051-727 
e-mail: krzysko-

lodziejczyk@wp.pl 
 

Barbara Zacharska 

lider 
 

Marta Fortuniak 

v-ce lider 
 

Andrzej Paśkiewicz 

Skarbnik 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Animatorzy  

diakonii 
  

 
Ewelina Konieczna 
diakonia modlitewna 

  

Andrzej Paśkiewicz 
diakonia uwielbienia 

 

Magdalena Pachalska 
diakonia prowadzenia 

spotkań 
 

Marcin Zacharski 
diakonia modlitwy wsta-
wienniczej i uwolnienia 

 

 

Wojciech Wojdyło 
diakonia liturgiczna 

  

 

Klaudia Winiarska 
diakonia medialna 

  

Alicja Cyrnek 
diakonia organizacyjna 

  

 

Paweł Wiśniowski 
diakonia techniczno-

porządkowa 
 

Barbara Zacharska 
diakonia prorocka 

 

 
 

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 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 prosimy o codzienną modlitwę Anioł Pański, o miłość, jedność. 
� W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 
� O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę (Wieczory Charyzmatyczne 

i Festiwal Wiary). 
� We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 

  

Ogłoszenia   
 

1. 17 kwietnia 2018r. (wtorek) o godz.17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i Eucharystia 
(kaplica DD Tabor). O godz. 19.15 spotkanie formacyjne (aula). 

2. 24 kwietnia 2018r. (wtorek) o godz.18.00 odbędzie się Wieczór Charyzmatyczny. W pro-
gramie: konferencja, Eucharystia, Adoracja i uwielbienie Najświętszego Sakramentu (miej-
sce: aula DD Tabor). Konferencję wygłosi ks. Krzysztof Kołodziejczyk. 

3. W dniach 18-19.2018r. odbędzie się Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Częstochowie. 18 
maja 2018r. (piątek) na Hali Sportowej Arena, ul. Żużlowa 4, odbędzie się Dzień Animatora, 
w którym mogą brać udział wszystkie chętne osoby. Koszt uczestnictwa to 50 zł. Jest możli-
wość zakupu obiadu 15 zł i kolacji 10 zł. W sobotę wyżywienie we własnym zakresie. Dla 
osób, które zapiszą się na dwa dni Czuwania zapewniony zostanie transport i zarezerwowa-
no 29 miejsc noclegowych (koszt noclegu to 30 zł). Zapisy do 20 kwietnia przez formularz na 
stronie internetowej www.miriam.rzeszow.pl. Wpłaty należy przekazać najpóźniej do 
24.04.2018r. Andrzejowi Paśkiewiczowi. Osobą do kontaktu w sprawach organizacji wyjazdu 
jest Alicja Cyrnek, tel.501-149-256. 

4. 19 maja 2018r. (sobota) odbędzie się czuwanie pod Szczytem Jasnogórskim dla wszystkich 
chętnych (bez zgłoszeń i zapisów). Wstęp bezpłatny. Dojazd we własnym zakresie lub auto-
karem. Zapisy na autokar: Anna Brzeźniak, tel. 785-191-086. Autokar wyjeżdża w sobotę w 
nocy o 2.00; koszt przejazdu to 70 zł. 

5. Ogłoszenie Koordynatorów ks. Mariusz Mika i p. Elżbiety Tomasik : W tym roku wigilia Ze-
słania Ducha Świętego pokrywa się w czasie z Ogólnopolskim Czuwaniem Odnowy w Duchu 
Świętym w Częstochowie (19 maja). Stąd, Odnowa nie organizuje tradycyjnego czuwania w 
jednej z rzeszowskich parafii, jak to miało miejsce w ubiegłych latach. Zachęcamy tych, któ-
rzy pozostają na miejscu, aby włączyli się i współorganizowali w parafiach z innymi grupami 
duszpasterskimi czuwanie w  wigilię Zesłania Ducha Świętego.  

6. 30 kwietnia 2018r. odbędzie się Msza Św. dla wszystkich członków Odnowy w Duchu Świę-
tym w parafii pw. św. Judy Tadeusza. 

7. 1 maja 2018r. nie ma spotkania Wspólnoty. 
8. 8 maja 2018r. (wtorek) o godz. 19.00 odbędzie się Msza Święta Wspólnotowa. 

 
 

 

Redaktor biuletynu: Ewelina Konieczna � 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” � 


