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Biada wam, uczeni 

w Piśmie i faryzeusze, 

obłudnicy, bo zamyka-

cie królestwo niebie-

skie przed ludźmi... 

 
Mt 23, 13 

 

Franciszek przestrzega ewangelizatorów 

Papież Franciszek 
 
 

Fragment przemówienia papieża Franciszka na spotkaniu z uczestnikami międzynarodo-
wej konferencji poświęconej projektowi duszpasterskiemu Evangelii gaudium.  
„W obliczu tak wielu potrzeb duszpasterskich, tak wielu próśb ze strony kobiet i męż-
czyzn, grozi nam, że się przestraszymy, zamkniemy się w sobie w postawie lęku i obrony. 
I stąd bierze się również pokusa samowystarczalności i klerykalizmu, ograniczenia wiary 
do reguł i instrukcji, tak jak to czynili uczeni w Piśmie i faryzeusze w czasach Jezusa. 
Wszystko będzie dla nas jasne, uporządkowane, ale lud wierzących i poszukujących nadal 
będzie głodny i spragniony Boga. Powiedziałem już kilka razy, że Kościół wydaje się być 
szpitalem polowym. Tak wielu jest ludzi zranionych, którzy proszą nas o bliskość. Proszą 
o to samo, o co prosili Jezusa. Ale zachowując postawę uczonych w Piśmie czy faryzeu-
szów nigdy nie damy świadectwa bliskości”. 
Franciszek przestrzegał też ewangelizatorów przed pokusą pozornej ewangelizacji. 
„Nie idźmy za głosem syren, które nawołują, by z duszpasterstwa uczynić konwulsyjną 
serię inicjatyw, bez sięgnięcia do istoty ewangelizacji – apelował Ojciec Święty. – Niekie-
dy wydaje się, że bardziej nam zależy na mnożeniu zajęć niż na byciu otwartym na innych 
i trosce o ich relację z Bogiem. Duszpasterstwo, któremu brakuje tej troski, staje się jało-
we. Nie zapominajmy czynić tego, co czynił Jezus ze swymi uczniami. Kiedy po głoszeniu 
orędzia Ewangelii, wracali zadowoleni ze swych sukcesów, Jezus wyprowadzał ich na 
miejsce odludne, aby z nimi przebywać. Duszpasterstwo bez modlitwy i kontemplacji 
nigdy nie będzie mogło dotrzeć do serca ludzi. Zatrzyma się na powierzchni, nie pozwala-
jąc, by ziarno Słowa Bożego mogło się zakorzenić, wykiełkować, wzrosnąć i wydać owoc”. 
Na zakończenie Franciszek wskazał na potrzebę cierpliwości i wytrwałości, tej samej, któ-
rą wykazał się Bóg względem ludzkości. 
„Nie mamy magicznej różdżki na wszystko, ale mamy zaufanie do Pana Boga, który nam 
towarzyszy i nigdy nas nie opuszcza – mówił Papież. – Pośród trudności i rozczarowań, 
które nierzadko są obecne w naszej pracy duszpasterskiej, nie możemy tracić zaufania do 
Pana i rezygnować z modlitwy, która ją wspiera. Nie zapominajmy, że pomocą w pierw-
szym rzędzie są dla nas ci, do których się zwracamy i których wspieramy. Czyńmy dobro, 
nie oczekując odwzajemnienia. Siejmy i dawajmy świadectwo. Świadectwo jest począt-
kiem ewangelizacji, która dociera do serca i je przemienia. Słowa bez świadectwa się 
nie liczą, niczemu nie służą. To świadectwo nadaje wartość słowom”. 

Gość Niedzielny, 19-09-2014 r. 

 

 

Spotkania Wspólnoty 
odbywają się 

we wtorki o 19.15 
w Domu Diecezjalnym 

„Tabor” 
(dawniej: WSD Diecezji 

Rzeszowskiej) 
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 

o. Wiktor Tokarski OFM 
opiekun duchowy  

ks. Marcin Szopiński 
pasterz 

Marta Fortuniak, lider 

Jacek Fura, v-ce lider 

Wiesława Mac, v-ce lider 

Piotr Bilo, v-ce lider  

 



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 

 

Słowo Boże do medytacji 
 śr. – Łk 9, 1-6 Rozesłanie Apostołów 

 czw. – Łk 9, 7-9 Herod chce zobaczyć Jezusa 

 pt .– Łk 9, 18-22 Wyznanie Piotra i zapowiedź męki 

 sob. – Łk 9, 43b-45 Druga zapowiedź męki 

 niedz. – Mt 21, 28–32  Nawrócenie prowadzi do zbawienia 

 pn. – J 1, 47-51 Ujrzycie aniołów Bożych 

 wt. – Łk 9, 51-56 Jezus przeciwny natychmiastowemu karaniu 

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. W intencji wszystkich kapłanów posługujących w Odno-
wie w naszej Diecezji. O moc Ducha Świętego i światłe oczy serca. 

 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, chęć służby i ochronę przed 
zniechęceniem. 

 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 ewangeliza-
cji prowadzonej przez Wspólnotę i Fundację Charismata (katechezy audiowizual-
ne, portal Żywa Wiara, Festiwal Wiary, Warsztaty Ikonograficzne, warsztaty 
uwielbienia Boga tańcem). 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 

Ogłoszenia 
1. W dniu 24 września 2014 o godz. 19.00 zostanie odprawiona Msza Św. dla 

wszystkich Wspólnot Odnowy Diecezji Rzeszowskiej w kościele Matki Bożej Sale-
tyńskiej, ul. Dąbrowskiego 71 w Rzeszowie. 

2. Od dnia 30 września 2014 spotkania Wspólnoty będą odbywać się w auli Domu 
Diecezjalnego „Tabor”, ul. Połonińska 25 w Rzeszowie. 

3. Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej ogłasza nabór chętnych do studiowania Bi-
blii. Rozpoczęcie 4 października 2014 w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym 
w Rzeszowie, ul. Witolda 11a. Szczegóły na stronie: www.biblista.pl lub u ks. Mar-
ka Dzika tel.: 606-735-057 

4. W dniu 10 października 2014 rozpoczynamy Warsztaty Ikonograficzne. Szczegóły 
na naszej stronie internetowej. 

5. W dniu 14 października 2014 godz. 19.00 zapraszamy na katechezę audiowizualną 
pt. "Więziona za modlitwę" – gość: Mary Wagner. Miejsce spotkania: Dom Diece-
zjalny „Tabor”, Rzeszów, ul. Połonińska 25. 

6. W dniach 25 – 26 października 2014 w Taborze odbędą się warsztaty uwielbienia 
Boga tańcem. Zapisy u Wiesi. Zapraszamy! 

 

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  

           

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”  

http://www.biblista.pl/

