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(…) każdy otrzymuje 
własny dar od Boga: 

jeden taki, a drugi taki. 
 

1 Kor 7, 7 

Charyzmaty są dla wszystkich 

Ks. Serafino Falvo 
 
Jest taki dzień, najważniejszy i najpiękniejszy w całym naszym życiu. To dzień naszego chrztu. 
Tego dnia Duch Święty zstąpił na nas, z całą swoją mocą, z całym swoim ogniem, aby wznieść 
w nas wspaniałą świątynię. A gdy była już gotowa, przybył ponownie z Ojcem i Synem, i zaprosił 
Ich do naszego wnętrza. W ten sposób staliśmy się świątynią Trójcy Przenajświętszej. A skoro Bóg 
Jedyny w Trzech Osobach jest już w nas, to my tym samym jesteśmy w Niebie, ponieważ Niebo – 
to Bóg. Kiedy zaś Jezus umierał na krzyżu, Jego ostatnie słowa brzmiały: „Wykonało się”. Znaczyło 
to: „Co miałem do spełnienia wobec ludzi, dokonałem. Wszystkie dary, które miałem przynieść 
ludziom – przyniosłem”. Tego właśnie dnia świat został obdarowany wszystkimi darami Ducha 
Świętego. W dniu naszego chrztu otrzymaliśmy nasze charyzmaty w potencjale, jeszcze nie roz-
winięte. Teologia mówi: w gotowości, w możności; ale były w nas obecne wszystkie już wtedy, 
choć o tym nie wiedzieliśmy. Gdy dorośliśmy, otrzymaliśmy sakrament bierzmowania. W nim 
właśnie powinniśmy odkryć te dary, które wcześniej nosiliśmy w swoim wnętrzu. Jeśli więc chce-
my, aby charyzmaty, które są w nas, objawiły się w działaniu – musimy otworzyć się na Ducha 
Świętego i prosić Go, by użył ich według swoich planów. Możemy prosić także o nie. Duch Święty 
ma swój plan i wie komu, kiedy i gdzie ich udzielać. On używa ich według potrzeb Kościoła. Także 
i my możemy zostać „użyci” przez Ducha Świętego, gdy zachodzi taka potrzeba. Charyzmaty nie 
są permanentne, przychodzą do nas wtedy, kiedy są potrzebne. Na przykład, jeśli jest tutaj obec-
ny ktoś chory – Duch Święty daje mi dar uzdrawiania. Jeśli jest tu lud, który oczekuje nauczania, 
Duch Święty daje dar Słowa Bożego. I daje to wszystkim, którzy Go o to proszą. Mamy więc pra-
wo prosić, ale musimy uwierzyć, że dary te już są w nas złożone. Są one zamknięte wewnątrz nas, 
jak w kasie pancernej. Ale gdy ktoś, mając miliardy, trzyma je w banku i nie robi z nich nigdy użyt-
ku – jest biedny. Podobnie będzie z nami, jeśli mając tak wielkie bogactwa wewnątrz nas, nie 
używamy ich. To jest grzech Kościoła: Duch Święty ubogacił nas swoimi darami, a my żyjemy, 
jakbyśmy byli puści. Jesteśmy natomiast pełni strachu i bojaźni, więc Duch Święty nie może dzia-
łać, skoro Mu na to nie pozwalamy.  
Pewnego razu głosiłem w Ameryce konferencję do kapłanów. Zapytałem: Ilu było Apostołów? 
Księża popatrzyli na mnie jak na idiotę. Powtórzyłem: Ilu było Apostołów? Odpowiedzieli: Dwu-
nastu. Między tymi dwunastoma ilu było teologów? Ani jeden! Byli ludźmi prostymi, rybakami. 
Pozwólcie więc, że tak podsumuję: jeżeli 12 prostych analfabetów przemieniło świat z pogańskie-
go na chrześcijański, jeżeli jeden tylko człowiek, św. Paweł, zatrząsł całym Imperium Rzymskim, to 
dlaczego my dzisiaj nic nie zmieniamy? Bracia, potrzebujemy Ducha Świętego! A gdy pozwolimy 
Mu w sobie działać – będziemy czynili te same znaki i cuda, co Apostołowie. Przed Pięćdziesiątni-
cą weszli oni do Wieczernika pełni lęków i bojaźni. Co więcej – byli zawiedzeni niezrealizowaniem 
się planów Bożych, a Jezus już odszedł. Jak więc to się stało, że ci sami ludzie po zesłaniu Ducha 
Świętego w jednej chwili zmienili swoje życie? Nie udało im się to przez trzy lata, kiedy chodzili za 
Jezusem, a wszystko zmieniło się w jednej chwili, kiedy zstąpił Duch Święty. Wyszli na zewnątrz 
i zaczęli śpiewać, chwalić Boga z mocą, bez lęku, tak że ludzie powiedzieli o nich: upili się. I na-
prawdę byli pijani. Ale nie winem, lecz – jak wyjaśnił to słuchającym św. Piotr – Duchem Świętym. 
Uwierzcie, że wszyscy możecie mieć dary Ducha Świętego, tak jak Apostołowie, jak święci. Tak jak 
św. Paweł, który pisze: „Pozdrówcie świętych, którzy są w Koryncie, pozdrówcie świętych, którzy 
są w Tesalonice”. Bracia, wszyscy jesteśmy święci, jeśli zdamy sobie sprawę z tego, co otrzymali-
śmy i co już w sobie mamy – moc Jezusa Chrystusa! A On powiedział: Jak Ojciec Mnie posłał, tak 

 

Spotkania Wspólnoty 
odbywają się 

we wtorki o 18.00 
w Domu Diecezjalnym 

„Tabor” 
ul. Połonińska 25 

 
 
 

 
17.00 adoracja Najśw. 
Sakramentu (kaplica) 

18.00 Eucharystia (kaplica) 
i 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 wstawien-

niczej i uwolnienia 

Marta Fortuniak 
diakonia nauczania 

Jolanta Skotnicka 
diakonia uwielbienia 

Ewa Kruczek 
diakonia miłosierdzia 

Karolina Kołodziej 
diakonia wprowadzająca 

dla kobiet 

vacat 
diakonia wprowadzająca 

dla mężczyzn 

Wiesława Mac 
diakonia organizacyjna 

Paweł Wiśniowski 
diakonia techniczno-

porządkowa 

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 

 

i Ja was posyłam! (J 20,21). Zostaliśmy więc wyposażeni w tę samą moc, jaką Ojciec dał Jezusowi, 
ponieważ Jezus przekazał ją nam. Musimy zdać sobie z tego sprawę i uwierzyć – uwierzyć w bo-
gactwo naszego chrztu. Zły duch już został pokonany, ale nadal próbuje nas okłamać, że jesteśmy 
ubodzy. Bracia, nie wierzcie mu – jesteśmy bogaci tą samą mocą, co Bóg! 

 

Słowo Boże do medytacji 
 śr. – Łk 9, 57-62 Naśladowanie Chrystusa wymaga wyrzeczenia 

 czw. – Łk 10, 1-12 Rozesłanie uczniów na głoszenie królestwa Bożego 

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

 sob. – Łk 10, 17-24 Przywileje uczniów 

 niedz. – Mk 10, 2-16 Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela 

 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 potrzebne do 

prowadzenia Kościoła, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Benedykta XVI i ks. bpa Ja-
na Wątroby. W intencji wszystkich kapłanów posługujących w Odnowie w naszej Diecezji. 
O moc Ducha Świętego i światłe oczy serca. 

 W intencjach bpa Jana Wątroby, szczególnie za Synod o rodzinie. 
 O błogosławieństwo Boże i ochronę przed działaniem złych duchów dla ks. Marcina w je-

go posłudze egzorcysty i modlitwy uwolnienia, oraz dla posługujących członków Wspól-
noty, ich rodzin i bliskich. 

 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, chęć służby i ochronę przed znie-
chęceniem. 

 W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 
 O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę i Fundację Charismata (ka-

techezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, Wieczory Charyzmatyczne, Światowe Dni 
Młodzieży, Projekt „Jezus jest Panem”, Seminarium Odnowy Wiary). 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 

Ogłoszenia   

1. 30 września 2015 r. mija rok, odkąd nasza Wspólnota spotyka się na Taborze. Zatem za 
tydzień 6 października będziemy dziękować Bogu w Mszy dziękczynnej i adoracji Naj-
świętszego Sakramentu. Po mszy zapraszamy wszystkich na agapę. Prosimy o pomoc 
w organizacji poczęstunku. 

2. 5 października 2015 r. o godz. 19.30 w kościele Św. Judy Tadeusza odbędzie się Msza 
Święta dla wszystkich wspólnot Odnowy w Duchu Świętym diecezji rzeszowskiej. 

3. W dniach 15-18 października 2015 r. na Taborze odbędą się warsztaty psychologiczne 
z modlitwą o uzdrowienie. Koszt 250 zł. Zapisy i szczegóły u Wiesi Mac. Prosimy o rozwie-
szenie plakatów. 

4. 14 października 2015 r. rozpocznie się Seminarium Odnowy Wiary w kościele Podwyższe-
nia Krzyża (Rzeszów, ul. Krakowska 18). Zapraszamy wszystkich, którzy nie mają ukoń-
czonego seminarium, gdyż jest ono podstawą formacji w odnowie oraz jest przepustką 
do seminarium drugiego stopnia, które będzie w marcu 2016 r. prowadził Witek Wilk. 

5. W dniach 7-8 listopada 2015 r. zapraszamy WSZYSTKICH na V Forum Charyzmatyczne do 
Krosna. Forum traktujemy jako rekolekcje wspólnotowe. Szczegóły na stronie: 
www.odnowapiotrajana.pl. Zapisy u Pauliny Słowik. 

 

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”  

 Fundacja Charismata jest organizacją OPP – przekaż nam 1% swojego podatku - KRS 0000431262  

http://www.odnowapiotrajana.pl/

