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(…) Żniwo wprawdzie 
wielkie, ale robotników 

mało. Proście Pana 
żniwa, żeby wyprawił 
robotników na swoje 

żniwo. 
 

Mt 9, 37-38    

Głoś dobrą nowinę, nie złą 

 
 

o. Grzegorz Kramer SJ 
 

Chrystus powiedział, że mamy prosić o nowych robotników. Tu nie chodzi o to przecież, 
że z jednej strony mówi: proście, a może wam dam, albo ilu sobie uprosicie, tylu będzie. 
To byłaby kolejna zagrywka silniejszego ze słabszym. Dla mnie to jest raczej kwestia tego, 
że ten tekst każe mi otworzyć swoje serce na świadomość tego, że nie jestem w tej robo-
cie sam, to jest wielka sprawa, a właścicielem plonów jest Ktoś inny i nie ja siałem – to 
nie jest mój prywatny folwark, ani też nie jest to mój ogródeczek, w którym mam się 
okopać ze swoją wizją. Mam zrobić swoją robotę. 
Ewangelia nie jest tekstem do rozważania. Ewangelia jest Słowem, które się robi. Kiedy 
jej nie robię, ona umiera, staje się pustym frazesem, jeszcze jednym podręcznikiem pt.: 
„Jak żyć?”. Jak ją robić? Iść przed siebie i głosić POKÓJ, głosić czyli robić. Drugim zada-
niem jest głoszenie Królestwa Bożego, nie słowami, ale uzdrowieniami. 
Jezus już stwierdził, że pójdziemy „jak owce między wilki”, a więc naszym zadaniem nie 
jest pokazywanie palcem, kto wilkiem jest. To już zrobił Jezus, my mamy inne zadanie. 
Wielu z nas traci mnóstwo czasu na bawienie się w identyfikację wilka. Dziś wielu chrze-
ścijan lepiej potrafi identyfikować wilka niż Boga, organizuje się specjalne sesje i kursy, 
które pod pięknym hasłem: rozeznawanie duchowe, poświęcają 95% czasu na opisywa-
nie tego, jak wygląda wilk. Tymczasem zadanie ucznia Jezusa polega na ogłaszaniu Króle-
stwa Bożego, czyli mówieniu, pokazywaniu innym Boga w konkretach, nie w ideach. Bóg 
jest jeden. Nie ma dwóch Bogów: dobrego i złego. Zły nie jest kimś, kogo obecność mamy 
ogłaszać. 
Ta Ewangelia zaczyna się od ważnego ustawienia sprawy. To Pan ustala, kogo posłać. 
Praktyka pokazuje, że wielu z tych, których On wyznaczył, w pewnym momencie zaczyna 
się zachowywać tak, jakby to oni byli pierwsi, a Pan tylko obdarzał ich mocą do czynienia 
znaków. Warto pamiętać o innym kawałku Ewangelii, kiedy Jezus mówi do tych, co czynili 
wielkie znaki w Jego Imię: nie znam was. 
Uzdrawiać ludzi można na dwa sposoby. Zresztą tak jak On to robił: dosłownie, z dolegli-
wości fizycznych, ale także odpuszczając grzechy. Mamy moc uzdrawiania innych z cho-
rób, które oni nam zadali i które my im zadajemy. Mamy moc uzdrawiania ludzi przez to, 
że nie dokopiemy im po raz kolejny w imię prawdy, Boga, czy religijnych dogmatów. 
Mamy moc uzdrawiać ludzi, czyli polepszać jakość ich życia. Nie ma sensu modlitwa 
o uzdrowienie kogoś z choroby, jeśli „równocześnie” kogoś kopiemy. 
Wszystko wynika z tego, jakie doświadczenie Boga mamy osobiście. Jeśli jest to Bóg, któ-
rego się lękamy, to takiego samego ogłosimy światu. Nie mamy się lękać Miłości, w niej 
nie ma lęku. Głosić Dobrą Nowinę nie znaczy tylko głosić miłe słówka, stawiać wymaga-
nia, ale głosić Jego Słowo, nie swoje. 

 

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 

vacat 
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 17.15 – zgłoszenia  

e-mailem, telefonicznie lub 
przez stronę 

www.miriam.rzeszow.pl 

 

Słowo Boże do medytacji 
 śr. – Mk 4, 1-20 Przypowieść o siewcy 

 czw. – Mk 4, 21-25 Przypowieść o świetle 

 pt .– Mk 4, 26-34 Rozwój królestwa Bożego 

 sob. –  Mk 4, 35-41 Jezus ucisza burzę 

 niedz. – Łk 4, 21-30 Jezus odrzucony w Nazarecie 

 pn. – Mk 5, 1-20 Uwolnienie opętanego w Gerazie 

 wt. – Łk 2, 22-40 Ofiarowanie Jezusa w świątyni 
 

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 Wątroby. W intencji wszystkich kapłanów posługujących 
w Odnowie w naszej Diecezji. O moc Ducha Świętego i światłe oczy serca. 

 O rozwój naprotechnologii w Rzeszowie. 
 O błogosławieństwo Boże i ochronę przed działaniem złych duchów dla ks. Marci-

na w jego posłudze egzorcysty i modlitwy uwolnienia, oraz dla posługujących 
członków Wspólnoty, ich rodzin i bliskich. 

 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, chęć służby i ochronę przed 
zniechęceniem. 

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

ta (katechezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, Wieczory Charyzmatyczne, Świa-
towe Dni Młodzieży, Projekt „Jezus jest Panem”, Seminarium Odnowy Wiary). 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 

Ogłoszenia    

1. W dniach 29-31 stycznia 2016 r. odbędą się rekolekcje SNE „Klucze do bram Miło-
sierdzia”. Prowadzący: ks. Marek Wasąg. Miejsce: Tabor. Zapisy do środy u Pauli-
ny Słowik. 

2. Parafia Boguchwała zaprasza na Seminarium Życia w Duchu Świętym. Początek 
w czwartek 28 stycznia 2016 r. o godz. 19.00. 

3. 2 lutego 2016 r. o godz. 18.00 odbędzie się Msza Święta Wspólnotowa i adoracja 
Najświętszego Sakramentu, (miejsce: kaplica DD Tabor). 

4. W dniach 5-7 luty 2016 r. odbędą się rekolekcje SNE „Nowe życie”, miejsce: Ta-
bor. Szczegóły na stronie www.sne.rzeszow.pl . Prosimy o rozwieszenie plakatów. 

5. 8 lutego 2016 r. (poniedziałek) o godz. 19.00 zapraszamy na wspólne wyjście do 
kina Zorza na film pt.: „Bernadetta”. Zapisy i wpłata 10 zł u Małgosi Franczyk. 

6. 16 lutego 2016 r. o godz. 19.00 odbędzie się katecheza audiowizualna pt.: „Oca-
lony Ćpunk”. Gość spotkania: Andrzej Sowa, (miejsce: aula DD Tabor). 
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