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Trwali oni w nauce 

Apostołów i we wspól-

nocie, w łamaniu  

chleba i w modlitwach  

 

Dz 2, 42 

 

Wspólnoty tworzą tkankę Kościoła 

ks. Mieczysław Nowak 
 
Jaką rolę, zdaniem Księdza, ruchy i stowarzyszenia winny odgrywać w parafii? 

One po prostu budują Kościół, tworzą jego tkankę. Ktoś powiedział: „Jeżeli nie będzie takich ru-

chów, zaczną powstawać sekty”. Coś w tym jest. Bez wspólnot w Kościele wytwarza się pustka.  

Po Soborze Watykańskim II przed świeckimi otworzyło się ogromne pole do działania według 

najróżniejszych charyzmatów; poruszyli oni zastałe tworzywo Kościoła i to jest właśnie ta „wio-

sna Kościoła”, o której mówił Jan Paweł II. Inicjatywa duszpasterska należy do proboszcza i po-

zostałych kapłanów, ale potrzebują oni współpracowników (…). 

Kiedy wspólnota przestaje spełniać swoją rolę? Kiedy jej działanie zaczyna bardziej szko-

dzić niż budować? 

Nieraz porównuje się wspólnoty do życia ludzkiego: rodzą się, mają swoje dzieciństwo, młodość, 

wiek dojrzały, choroby, a czasem obumierają (…). Wspólnota przestaje spełniać swą rolę, gdy 

żyje sama dla siebie. Pamiętam takie sytuacje, kiedy pewne wspólnoty - nawet w skali ogólnopol-

skiej - zostały „wyciszone”, gdyż powodowały więcej zamieszania niż pożytku. 

Jakie symptomy świadczą o tym, że we wspólnocie źle się dzieje? 

Papież Paweł VI w swojej encyklice Evangelium nuntiandi wymienia cechy, które powinna posia-

dać wspólnota chrześcijańska. Wyliczam z pamięci: winna ona mieć kontakt z hierarchią, karmić 

się Eucharystią i Słowem Bożym, współpracować z innymi wspólnotami i nie zamykać się, lecz 

przeciwnie - mieć silny charakter ewangelizacyjny. Myślę, że powyższa lista mogłaby postawić 

pod znakiem zapytania zasadność istnienia niejednej wspólnoty… 

A co Ksiądz myśli o dość częstych przypadkach, kiedy jedna osoba należy do kilku wspól-

not? 

To nie jest dobre rozwiązanie. Ci najgorliwsi czują się w obowiązku należeć do wielu grup 

i w końcu tak naprawdę nie są w żadnej, bo fizycznie nie dają rady. Dlatego trzeba umieć wybie-

rać, a nie usiłować być wszędzie. 

Jakie cechy powinien posiadać lider wspólnoty? 

Lider jest konieczny. Na początku rozwoju wspólnoty jest on „osobą do wszystkiego”. Spełnia 

prawie wszystkie zadania, łącznie z organizacyjnymi i porządkowymi. W miarę upływu czasu, 

jeśli wspólnota rozwija się we właściwym kierunku, rola lidera się zmniejsza, gdyż dzieli się on 

odpowiedzialnością i zadaniami z innymi osobami, które dojrzewają do głębszego zaangażowania 

się. Wtedy proporcje się odwracają: liderowi pozostaje stosunkowo niewielka część zadań, głów-

nie koordynacja działań, animowanie. Dojrzały lider nie strzeże zazdrośnie swej pozycji, nie sta-

wia się w pozycji niezastąpionego, nie ingeruje w szczegóły, lecz potrafi stopniowo usuwać się w 

cień. Porównałbym to do duchowości św. Jana Chrzciciela: „On, Chrystus, ma wzrastać, a ja mam 

się umniejszać”. Lepiej, gdy wielu ludzi wykonuje mniejsze zadania, niż gdyby jeden miał robić 

wszystko. Tak samo rzecz się ma z parafią. Proboszcz sam wszystkiemu nie podoła, dlatego po-

trzebne są ruchy, wspólnoty, współpracownicy świeccy. Tak przecież było od początku Kościoła. 

Ile takich osób - dziś nazwalibyśmy je „świeckimi” - wylicza św. Paweł w swoich listach! 

Co Ksiądz sądzi o tych, którzy peregrynują od jednej wspólnoty do drugiej, nigdzie nie mo-

gąc zagrzać miejsca? 

Człowiek ma zawsze prawo wybrać odejście. Rodzi się tylko pytanie o motywy. Czy jest to doj-

rzała decyzja, czy też szukanie takiej wspólnoty, w której mnie wreszcie zauważą, docenią, albo 

szukanie wspólnoty idealnej (tej na ziemi nigdy nie znajdziemy). Ze wspólnotą warto być na do-

bre i na złe, co - przy zachowaniu należnych proporcji - można porównać do małżeństwa. Trzeba 

umieć przezwyciężać kryzysy we wspólnocie. Członkostwo we wspólnocie to poważne zobowią-

zanie. Trochę wychodzi tu nasz polski „słomiany zapał”. 

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, 57-62 Naśladowanie Chrystusa wymaga wyrzeczenia 

 czw. – Mt 18, 1-5.10 Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca 
mojego 

 pt .– Łk 10, 13-16 Kto gardzi Chrystusem, gardzi Tym, który Go posłał 

 sob. – Łk 10, 17-24 Przywileje uczniów 

 niedz. – Mt 21, 33–43 Przypowieść o dzierżawcach winnicy 

 pn. – Łk 10, 25-37 Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie 

 wt. – Łk 10, 38-42 Jezus w gościnie u Marty i Marii 

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. Od dnia 30 września 2014 spotkania Wspólnoty będą odbywać się w auli Domu 

Diecezjalnego „Tabor”, ul. Połonińska 25 w Rzeszowie. 
2. 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 

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

4. 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. 

5. 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/

