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Nikt nie ma większej 

miłości od tej, gdy ktoś 

życie swoje oddaje za 

przyjaciół swoich 

J 15, 13 

 
 

Polacy, nie ustawajcie w walce o życie! 

Mary Wagner 
 

„Polska znajduje się w krytycznym momencie. Wasze prawo pozwala na zabicie dziecka 
w trzech przypadkach. To może spowodować, że patrząc na inne kraje, powiecie: u nas 
nie jest tak źle, więc mobilizacja nie jest konieczna. Ale każde życie jest święte, warte 
ofiary i tu nie można iść na żadne kompromisy” – powiedziała Mary Wagner w trakcie 
spotkania w Krakowie. 

  

W sobotę Mary Wagner wzięła udział w pikiecie aborcyjnej na krakowskim Rynku. Po 
południu kanadyjska obrończyni życia przybyła do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
i modliła się przy cudownym obrazie Pana Jezusa Miłosiernego i relikwiach św. Siostry 
Faustyny. Przed godziną 14 spotkała się z doradcami życia rodzinnego archidiecezji kra-
kowskiej. Jak ujawniła, odsiadując karę więzienia, otrzymywała wiele listów z zapewnie-
niami o modlitwie i obrazkami przedstawiającymi Pana Jezusa Miłosiernego. Te ostatnie 
przekazywała innym skazanym.  - 80-90 procent tych kobiet przynajmniej raz w swoim 
życiu dokonało aborcji, zabiło swoje nienarodzone dziecko – powiedziała.   
  

W Kanadzie 25 procent dzieci jest zabijanych w łonach matek. To przyczyna duchowego 
upadku całego społeczeństwa. - Aborcja, która w Kanadzie dostępna jest na każdym eta-
pie życia dziecka w łonie matki, doprowadziła do rozszerzenia się duchowej trucizny nie 
tylko w kraju, ale także w Kościele – mówiła.  
  

Kończąc swoje wystąpienie Mary Wagner wyznała, że jest zbudowana postawą Polaków, 
których spotyka w czasie swojej pielgrzymki po Polsce. - Widzę to teraz bardzo dokładnie, 
że Kościół jest jedną wielką rodziną, że jesteśmy dziećmi tego samego Boga – mówiła. -
 Nie ustawajcie w wierze. Jeśli będziecie zakorzenieni w Nim, to ta iskra, o której św. Sio-
strze Faustynie mówił Pan Jezus pojawi się ze zdwojoną siłą – zakończyła.  

 
 
Źródło:  
http://www.pch24.pl/mary-wagner--polacy--nie-ustawajcie-w-walce-o-zycie-,31462,i.html#ixzz3G7LppDsB 

 

 

 

 

 

 

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  

 

http://www.pch24.pl/mary-wagner--polacy--nie-ustawajcie-w-walce-o-zycie-,31462,i.html#ixzz3G7LppDsB


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 11, 42-46 Jezus piętnuje obłudę faryzeuszów 

 czw. – Łk 11, 47-54 Jezus gromi faryzeuszów i uczonych w prawie 

 pt .– Łk 12, 1-7 Głoście słowo Boże bez obawy 

 sob. – Łk 10, 1-9 Żniwo jest wielkie, ale robotników mało 

 niedz. – Mt 22, 15–21 Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co na-
leży do Boga 

 pn. – Łk 12, 13-21 Gromadzić skarby przed Bogiem 

 wt. – Łk 12, 35-38 Oczekiwać powrotu Pana 

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 dniach 25 – 26 października 2014 r. w Taborze odbędą się warsztaty uwielbie-

nia Boga tańcem. Warsztaty są bezpłatne. Zapraszamy! 
2. W dniach 8 – 9 listopada 2014 r. jedziemy na Forum Charyzmatyczne do Krosna. 

Zapisy u Wiesi. Koszt 55 zł (uczestnictwo + wyżywienie).  
 

 

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”  


