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Jeden duch i jedno 
serce ożywiały  

wszystkich  
wierzących (…) 

 
Dz 4, 32 

 
 

Cechy wspólnoty 

ks. Marcin Szopiński 
 
Kolejnymi filarami (kontynuacja rozważań z biuletynu 296/14), na którym musi się opierać dobrze 
działająca wspólnota są:  
4. Znaki i cuda 
Jezus czynił cuda. Dzisiaj również tego doświadczamy. Jeżeli posługa uzdrawiania i uwalniania nie 
jest podejmowana w Kościele, to rodzą się szarlatani, którzy „uzdrawiają” mocą demona. Ciąży 
więc na nas odpowiedzialność wiary w posłanie Jezusa: „Idźcie i uzdrawiajcie”. Po co Jezus dał 
apostołom i ich następcom władzę uzdrawiania, czynienia cudów, wypędzania demonów? By 
potwierdzić znakami głoszone Słowo. Trzeba zdawać sobie sprawę, że odbiór znaków może przy-
bierać dwie skrajności: zanegowanie i sceptycyzm oraz doszukiwanie się cudów wszędzie.  
5 . Wiara we wspólnocie 
Aspektami wiary jest: 
- wiara w Kościół Święty, który założył Jezus. W nim jest pełnia objawienia i pełnia sakramentów, 
przez które Bóg nas prowadzi. Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski. 
- wiara w powołanie mojej wspólnoty do misji ewangelizowania. Jest to misja zaaprobowana 
przez Kościół, jest dany wspólnocie charyzmat do pełnienia w nim tej posługi. Zadania stawiane 
przed Wspólnotą pochodzą od Ducha Świętego, a lekceważenie natchnień Ducha Świętego są 
grzechem. 
- wiara w drugą osobę, że mój brat i siostra też zostali powołani do tej wspólnoty. Jeżeli wierzę, 
że ten kto stoi obok mnie, jest przez Boga chciany i powołany do tej wspólnoty, to trochę 
pokorniejemy wobec konfliktów i nieporozumień, kiedy nam się wydaje, że tylko my mamy rację. 
Często dochodzi we wspólnotach do zazdrości o dary, charyzmaty, ale sprawiedliwość Boga jest 
zawsze równa. Daje tyle ile mi potrzeba. Gdybym miał wszystkie dary, nie potrzebowałbym 
innych sióstr i braci. Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych domów, mamy różne bagaże 
doświadczeń, lubimy różne rzeczy, różnimy się charakterologicznie – i z nas Bóg wybiera 
odpowiedzialnych i posługujących – z pokorą powinniśmy się akceptować i spokojnie realizować 
powołanie wspólnoty. 
Zagrożenia wiary we wspólnocie: 
- zazdrość o dary, wiarę, o wszystko... 
- egoizm (tylko ja, ja, ja) – czyli zamknięcie się na służbę drugiemu, 
- brak posłuszeństwa – można wyrazić swoje zdanie, ale należy być posłusznym decyzjom 
odpowiedzialnych, 
- duchowa ślepota na dary i natchnienia Ducha Świętego, 
- brak otwartości – poszanowanie dla introwertyków, poszanowanie różnorodności. 
Budowanie wiary we wspólnocie: 
- życie wspólnotowe – nie tylko modlitwa, Eucharystia, ale także agapa, rekreacja, ognisko, 
zabawy, 
- modlitwa osobista, 
- ofiara z siebie, 
- otwartość na łaskę Bożą (Panie idę). 
6. Wspólnotowość 
Różnorodność osób we wspólnocie jest bogactwem. Błędem jest wyszukiwać tego, co nas różni, 
a nie tego co nas łączy.  

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 

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 

 

Wspólnota ma wspólne dobra duchowe i materialne – dzielimy się tymi dobrami ze sobą, chary-
zmatami, planami, modlitwą za brata i siostrę, np. w pogotowiu modlitewnym. Okazujemy sobie 
miłość i przebaczenie. We wspólnocie trzeba przebaczać cały czas (nawet 77 razy). 
- mieć otwarte oczy na potrzeby siostry i brata, 
- umieć przyjąć pomoc (niejako trochę się upokorzyć, odrzucić dumę), 
- rozdzielać sprawiedliwie (czyli według potrzeb), 
- punktualność, 
- codzienne trwanie we wspólnocie – stałość i regularność – nie tylko bycie na spotkaniu 
modlitewnym, od spotkania do spotkania (15 lat we wspólnocie i nic się nie zmieniło). Trzeba 
wejść w program formacyjny, uzgodniony z kierownikiem duchowym. 
Źródło: ks. Michał Olszewski SCJ Bóg daje charyzmaty 
 

Słowo Boże do medytacji 
 śr. – Łk 13, 22-30 Powszechne wezwanie do zbawienia 

 czw. – Łk 13, 31-35 Jezus wierny swojemu posłannictwu 

 pt .– Łk 14, 1-6 Uzdrowienie w szabat chorego na wodną puchlinę 

 sob. – Mt 5, 1-12a Osiem błogosławieństw 

 niedz. – J 14, 1-6 W domu Ojca jest mieszkań wiele 

 pn. – Łk 14, 12-14 Bezinteresowna miłość bliźniego 

 wt. – Łk 14, 15-24 Przypowieść o zaproszonych na ucztę 
 

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. W dniach 8 - 9 listopada 2014 r. jedziemy na Forum Charyzmatyczne do Krosna.  
2. W dniu 6 listopada 2014 r. na zaproszenie ks. Pawła Tomonia będziemy wraz z KSM 

uczestniczyć w Adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji kapłanów w Domu Reko-
lekcyjnym bł. Karoliny w Rzeszowie, ul. Dębicka 62. 

3. Dnia 10 listopada 2014 r. o godz. 19.00 wyjście do kina Zorza na film Michała Kondrata 
pt. "Matteo". 

4. Męska Grupa zaprasza mężczyzn na spotkanie 5 listopada 2014 r., godz. 19.00 na Tabor. 
5. Potrzebujemy panów do pomocy przy przygotowaniu sali spotkań dla Wspólnoty. Prosi-

my o zgłoszenie się do Pawła Wiśniowskiego. 

6. Przygotowujemy organizację wieczystej adoracji na Taborze. Będziemy robić plakaty, ba-
nery, ulotki, karty adoracji. Jeśli ktoś z Was ma pragnienie wspomóc materialnie to dzie-
ło, to można przekazać ofiarę na Fundację z dopiskiem "cel: adoracja wieczysta". 

 

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”  


