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…Pójdźmy do Betlejem  
i zobaczmy, co się tam 
zdarzyło i o czym nam 

Pan oznajmił. 
 

Łk 2, 15 
 

 

 

 
„Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego 

narodu: Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest 

Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę,  

owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła 

mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:  

Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego 

upodobania.” 

Łk 2, 10-14 

 

 
 
 

Spotkania Wspólnoty od-
bywają się 

we wtorki o 19.15 
w Domu Diecezjalnym 

„Tabor” 
ul. Połonińska 25 

 
 
 
 

17.30 adoracja Najśw. Sa-
kramentu (kaplica) 

18.30 Eucharystia (kaplica) 
19.15 spotkanie modlitewne 

(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  

 

 



Animatorzy diakonii 

Alicja Smalarz 
diakonia adoracyjna 

Marta Fortuniak 
diakonia prorocka 

Jacek Fura 
diakonia modlitwy wstawienni-

czej i uwolnienia 

vacat 
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 

Klaudia Winiarska 
diakonia medialna 

Maria Bassara 
diakonia modlitwy 

osłonowej 

Paweł Kobosz 
diakonia modlitwy 

w nagłych potrzebach 

Maria Hubert 
diakonia modlitwy 

za kapłanów 

Marek Wiśniewski 
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 1, 67-79 Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce 

 czw. – Łk 2, 1-14 Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel 

 pt .– Mt 10, 17-22 Duch Ojca waszego będzie mówił przez was 

 sob. – J 20, 2-8 Jan ujrzał i uwierzył 

 niedz. – Łk 2, 22-40 Dziecię rosło napełniając się mądrością 

 pn. – Łk 2, 22-35 Chrystus jest światłem na oświecenie pogan 

 wt. – Łk 2, 36-40 Anna mówiła o Jezusie wszystkim, którzy oczekiwali Mesjasza 
 

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 ewangelizacji 
prowadzonej przez Wspólnotę i Fundację Charismata (katechezy audiowizualne, 
portal Żywa Wiara, Festiwal Wiary). 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 W intencji Światowych Dni Młodzieży. 
 

Ogłoszenia 
1. 31 grudnia 2014 r. zapraszamy wszystkich na zabawę sylwestrową w Winnicy Ma-

ria Anna w Wyżnem. Sylwester rozpocznie się Mszą św. na zakończeniu roku 
o godz. 18.00 w Taborze, a rozpoczęcie imprezy o godz. 20.00 (przejazd do Winni-
cy własnym transportem). Koszt: 70 zł/osoba dorosła, dzieci od 6-12 lat - 30 zł, 
dzieci do lat 5 – gratis. Liczymy na Waszą pomoc przy organizacji. Będą potrzebne: 
ciasta, sałatki, przekąski, itp.:) Osoby chętne na Sylwestra, a mające trudną sytua-
cję finansową, mogą zgłaszać się w celu uzyskania wsparcia pieniężnego. 

2. 1 stycznia 2015 r. o godz. 13.00 zapraszamy na Mszę św. na rozpoczęcie Nowego 
Roku 2015 (miejsce: Tabor). 

3. 6 stycznia 2015 r. o godz. 17.00 odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu, 
o 18.00 Msza św., a po Mszy spotkanie opłatkowe. Wszystkich serdecznie zapra-
szamy! (miejsce Tabor). 

 
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”  


