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Ja jestem zmartwych-

wstaniem i życiem.  
Kto we Mnie wierzy, 
choćby i umarł, żyć 

będzie. Każdy, kto żyje 
i wierzy we Mnie, nie 

umrze na wieki.  
Wierzysz w to? 

 
J 11, 25-26 

 

 

 
                          

 

 

Zbliża się czas Triduum Paschalnego.  
Czas, w którym w sposób szczególny  

wspominamy Mękę i Śmierć naszego Pana,  
Jezusa Chrystusa, aby następnie radośnie  

świętować Jego Zmartwychwstanie. 
W tych wydarzeniach zawarta jest  

największa Tajemnica wiary,  
którą z radością wyznajemy. 

 
Wszystkim Wam Kochani, życzymy, by Zmartwychwstały Pan  

opromienił ciemności serca blaskiem Swej Miłości,  
aby przepełniał Swoją radością i nadzieją.  

Niech doświadczenie Tajemnicy Paschalnej będzie obecne  
w codziennym życiu. 

 
Życzymy również, by te Święta były okazją do spotkania z najbliższymi, 

aby były czasem budowania prawdziwej Wspólnoty  
oraz czasem prawdziwej radości wypływającej od 

Zmartwychwstałego. 
 
 
 

ks. Marcin Szopiński - pasterz Wspólnoty 
wraz z Liderami 

 
 
 
 
 

Spotkania Wspólnoty 
odbywają się 

we wtorki o 19.15 
w Domu Diecezjalnym 

„Tabor” 
ul. Połonińska 25 

 
 
 
 

17.00 adoracja Najśw. 
Sakramentu (kaplica) 

18.00 Eucharystia (kaplica) 
19.15 spotkanie modlitew-

ne (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 wstawien-

niczej 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 17.30 – zgłoszenia  

e-mailem lub telefonicznie 

 

Słowo Boże do medytacji 
 śr. – Mt 26, 14-25 Zdrada Judasza 

 czw. – J 13, 1-15 Do końca ich umiłował 

 pt .– J 18, 1-19, 42 Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Jana. 
 

 niedz. – J 20, 1-9 Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego 

 pn. – Mt 28, 8-15 Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom 
 wt. – J 20, 11-18 Ukazanie się Zmartwychwstałego Marii Magdalenie 
 

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, Seminarium Odnowy Wiary, Konferencja 
„Biblia o Finansach”, Wieczory Charyzmatyczne). 

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

Ogłoszenia 
 

1. 7 kwietnia 2015 r. o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie z Szymonem Nowakiem –
autorem książki „Dziewczyny wyklęte” oraz bohaterką książki Krystyną Winiarz – 
uczestniczką tamtejszych wydarzeń (miejsce: aula Tabor). 

2. 11 kwietnia 2015 r. godz. 10.00-18.00 odbędzie się konferencja „Biblia o finan-
sach”. Zapisy od godz. 9.00, koszt: 40 zł/osoba indywid., 70 zł/małżeństwo. Szcze-
góły na ulotkach. 

3. 15 kwietnia 2015 r. o godz. 19.15 rozpoczynamy kolejne Seminarium Odnowy 
Wiary. Seminarium będzie prowadził charyzmatyk Witek Wilk (miejsce: aula Ta-
bor). 

 

Redaktor biuletynu: Edyta Fortuniak  Biuletyn przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego  
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