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Jeden duch i jedno 
serce ożywiały  

wszystkich  
wierzących (…) 

 
Dz 4, 32 

 

Spotkania Wspólnoty 
odbywają się 

we wtorki o 19.15 
w Domu Diecezjalnym 

„Tabor” 
ul. Połonińska 25 (boczna 

Podkarpackiej) 
 
 
 

17.30 adoracja Najśw. 
Sakramentu (kaplica) 

18.30 Eucharystia (kaplica) 
19.15 spotkanie modlitew-

ne (aula pod kaplicą) 
 
 
 

Telefon Wspólnoty 
� 884.31.51.51 

 
 

 

Struktura Wspólnoty 
ks. Marcin Szopiński 

pasterz 

Marta Fortuniak, lider 

Jacek Fura, v-ce lider 

Wiesława Mac, v-ce lider 

Piotr Bilo, v-ce lider  

 

 

 

7 grzechów przeciwko jedności 

Marta Fortuniak 

 
Ks. Mirosław Cholewa na Kongresie Odnowy w Duchu Świętym w 2003 roku wygłosił konferencję 
na temat jedności we Wspólnocie i co jej zagraża. Zebrał to w 7 zagadnień i nazwał je 7 grzechów 
przeciwko jedności. 
Jest to 7 grzechów rozbijających jedność w naszych wspólnotach, pomiędzy grupami i w innych 
wymiarach naszych relacji z bliźnimi: 
1. Duch rywalizacji 
Problem rywalizacji nie ominął nawet apostołów, a my możemy obserwować go w relacjach 
między diecezjami, wspólnotami, animatorami w grupie. Rywalizacja rodzi się tam, gdzie ktoś ma 
problem z uznaniem autorytetów oraz przyjęciem własnego zakresu odpowiedzialności. Kto nie 
jest pogodzony z miejscem, w którym Pan Bóg go postawił, będzie tęsknił za czymś innym, szukał 
większych wpływów (i możliwości postawienia na swoim), a nie chwały Bożej. Chrystus jednak 
uczy, że kto chce być pierwszym, ma być sługą wszystkich. 
2. Niejasne relacje, niejasne zasady 
Zasady wzajemnych relacji muszą być czytelne, jasno i wyraźnie określone. Przykładem 
konsekwencji braku takiej jasności była sytuacja ekipy ewangelizacyjnej, w której posługiwał ks. 
Cholewa.  
Misją grupy jest posługa w seminariach, ale jej członkowie zaczęli przyjmować także zobowiązania 
modlitewne wykraczające poza tę misję, więc gdy wśród wielu zgłoszeń napłynęło zaproszenie do 
seminarium – nagle okazało się, że dyspozycyjne są tylko 3 osoby i ksiądz. Pozostałe siły 
„rozpłynęły się” na inne zaangażowania. 
U nas we Wspólnocie jest od lat taka zasada, że nie posługujemy w innych wspólnotach, nie 
angażujemy się w rekolekcjach, seminariach organizowanych przez inne wspólnoty bez 
pozwolenia. Cel tego jest podwójny: 
Z jednej strony: nagle okaże się, że nie będzie chętnych we wspólnocie do posługi, bo ludzie poszli 
posługiwać gdzie indziej. 
Po drugie: kiedy ktoś będzie uczestniczył w jednym tygodniu, drugim, trzecim gdzie indziej, a tutaj 
dostanie propozycję posługi w naszych dziełach, to nagle okaże się, że ma problemy w domu, 
z mężem lub żoną, którzy nie wytrzymają tego napięcia, że Ty ciągle gdzieś jeździsz. W tym 
najważniejszym momencie dla wspólnoty, okaże się, że Ciebie w niej nie ma. A jak nie ma, zrodzi 
się w Tobie frustracja, złość, szemranie, itd. 
Następna sprawa: Wspólnota oferuje formację, czyli mówi, co powinno się robić. U nas jest to: 
codzienna indywidualna modlitwa Słowem Bożym, życie sakramentalne, udział w katechezach 
audiowizualnych, udział w rekolekcjach oferowanych i rekomendowanych przez Wspólnotę (np. 
Forum Charyzmatyczne). Do tego dochodzi Twój kierownik duchowy, który może Cię skierować na 
dodatkowe rekolekcje czy warsztaty. Nie jest dobrze, jeśli ktoś korzysta ze wszystkiego, co jest 
w ofercie. Robi się wtedy potworny natłok informacji, wydaje się temu człowiekowi, że on wie, co 
i jak powinno być zrobione. Zaczyna obgadywać, pouczać, oceniać, że tam mówili tak i tak, a tego 
nie robi się u nas we Wspólnocie.  
Kiedy zaczynamy robić coś po swojemu, wprowadzać swoje pomysły bez konsultacji z liderami czy 
pasterzem, wchodzimy w kolejny grzech – nawracania, ale innych ludzi, nie siebie. 
3. Nawrócenie... ale innych 
Tu ks. Mirosław podał przykład takiego „nawrócenia na eksport” z własnego duszpasterskiego 



Animatorzy diakonii 

Alicja Smalarz 
diakonia adoracyjna 

Marta Fortuniak 
diakonia prorocka 

Jacek Fura 
diakonia modlitwy wstawien-

niczej i uwolnienia 

o. Amos Smolarek OFM 
diakonia nauczania 

Jolanta Skotnicka 
diakonia uwielbienia 

Ewa Kruczek 
diakonia miłosierdzia 

Karolina Kołodziej 
diakonia wprowadzająca 

dla kobiet 

Dariusz Hołysz 
diakonia wprowadzająca 

dla mężczyzn 

Wiesława Mac 
diakonia organizacyjna 

Daniel Chmiel 
diakonia porządkowa 

Paweł Wiśniowski 
diakonia techniczna 

Marta Fortuniak 
diakonia medialna 

Maria Bassara 
diakonia modlitwy 

osłonowej 

Paweł Kobosz 
diakonia modlitwy 

w nagłych potrzebach 

Maria Hubert 
diakonia modlitwy 

za kapłanów 

Vacat 
diakonia liturgiczna 

Joanna Groszek 
diakonia ewangelizacyjna 

Maciej Mierzejewski 
diakonia prowadzenia 

spotkań 

 

 

Modlitwy wstawiennicze 
odbywają się we wtorki 
o 17.45 – zgłoszenia  

e-mailem lub telefonicznie 

 

doświadczenia, gdy przed 12 laty – mianowany ojcem duchowym seminarium – postanowił 
o własnych siłach wprowadzić reformę zastanych struktur. Spotkało się to z ogromnym oporem, 
rozpoczął się więc swego rodzaju „bój”, a w samym kapłanie narastało poczucie frustracji 
i beznadziejności. Po długim czasie, na modlitwie odczytał Boży zamysł, że nie reformatora 
potrzeba klerykom, ale duchowego ojca, a taka misja wiąże się przede wszystkim z... 
nawróceniem serca samego „reformatora”. Odtąd ks. Mirosław zaczął modlić się za kleryków 
i struktury seminarium słowami: „Panie Boże, to jest Twoje, Ty się o to wszystko martw”. Po trzech 
latach wytrwałej modlitwy, Pan pousuwał przeszkody i w seminarium zaczęły się dziać większe 
przemiany, niż przewidywał to uprzedni „plan reformacji”. Był to wymowny znak, że Pan Bóg 
najpierw nawraca nasze serca, a dopiero potem struktury. A że nie ma takiego momentu 
w naszym życiu, żeby można było przestać się już nawracać – rozpoczynanie przemian od 
własnego serca to proces trwający całe życie. [cz.1/2]. 
Źródło: Kongres Odnowy w Duchu Świętym w 2003 r. - ks. Mirosław Cholewa 

 

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 

prowadzenia Kościoła, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Benedykta XVI i ks. bpa Ja-
na. W intencji wszystkich kapłanów posługujących w Odnowie w naszej Diecezji. O moc 
Ducha Świętego i światłe oczy serca. 

� O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, chęć służby i ochronę przed znie-
chęceniem. 

� O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin                            
i bliskich. W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 

� O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia i dobre owoce ewangelizacji pro-
wadzonej przez Wspólnotę i Fundację Charismata (katechezy audiowizualne, portal Żywa 
Wiara, Festiwal Wiary, Warsztaty Ikonograficzne). 

� We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 

Ogłoszenia 
1. Zachęcamy do zapisów na Nieustajacą Adorację Najświętszego Sakramentu „Jezus 24/7”. 

Prosimy o poinformowanie znajomych. 
2. W dniu 18 listopada 2014 r. o godz. 21.00 odbędzie się spotkanie diakonii uwielbienia 

z pasterzem. Miejsce: Dom Diecezjalny „Tabor”, ul. Połonińska 25 
3. W dniu 24 listopada 2014 r. będziemy uczestniczyć w posłudze o wylanie darów Ducha 

Świętego. Miejsce: Kościół oo. Pijarów, ul. Lwowska 125 Rzeszów. Zapraszamy do posługi. 
4. W dniu 25 listopada 2014 r. o godz. 19.15 zapraszamy na katechezę audiowizualną pt. 

„Szukałem siebie, znalazłeś mnie”. Goście: Maciej Sikorski i Adam Szewczyk. Miejsce: Au-
la Domu Diecezjalnego „Tabor”, ul. Połonińska 25. 

5. W dniu 29 listopada 2014 r., godz. 19.00-20.30 – posługa muzyczna na Mszy św. z okazji 
inauguracji NANS Jezus 24/7. Miejsce: Dom Diecezjalny „Tabor”, ul. Połonińska 25.  

 

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 ���� 
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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” ���� 


