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Jak kogoś pociesza 
własna matka, tak Ja 
was pocieszać będę 

 
Iz 66, 13    

Słowo Życia na luty 2016 

 
 

o. Fabio Ciardi 
 

„Jak kogoś pociesza własna matka, tak Ja was pocieszać będę” (Iz 66, 13) 
 

Któż nie widział płaczącego dziecka, które rzuca się w ramiona matki? Cokolwiek by 
się zdarzyło, poważnego czy mało znaczącego, mama osusza jego łzy, pieści je, tak że 
wcześniej czy później dziecko zaczyna się śmiać. Wystarczy mu odczucie jej obecności  
i miłości. W ten sposób Bóg, porównując się do matki, postępuje z nami.  

Tymi słowami Bóg zwracał się do swego ludu, który powrócił z niewoli babilońskiej. 
Lud ten oglądał najpierw zniszczenie swych domów i świątyni, później przeżył deportację 
do obcej ziemi, gdzie doświadczył rozczarowań i niewygód, a teraz wraca do swej ojczy-
zny i musi rozpoczynać od ruin pozostałych po zniszczeniach. 

Tragedia, którą przeżył Izrael, powtarza się w wielu krajach podczas wojen, dotyczy 
ofiar terroryzmu czy nieludzkiego wyzysku. Ograbione domy i zburzone ulice, zrównane  
z ziemią miejsca – symbole tożsamości, zrabowane dobra, zniszczone miejsca kultu. Ileż 
osób porwanych, ile milionów zmuszonych do ucieczki, tysiące znajdują śmierć na pustyni 
lub na morzu. Wydaje się, że to apokalipsa. 

To Słowo Życia zaprasza do uwierzenia w pełne miłości działanie Boga również 
tam, gdzie nie widać Jego obecności. Jest to przesłanie nadziei. On stoi u boku tych, któ-
rzy są prześladowani, wygnani, cierpią niesprawiedliwość. Jest z nami, z naszą rodziną,  
z naszym ludem. Zna nasz ból osobisty i cierpienie całej ludzkości. Stał się jednym z nas, 
aż po śmierć na krzyżu. Dlatego potrafi nas zrozumieć i pocieszyć. Jak matka, która bierze 
dziecko na kolana pocieszając je. 

Trzeba otworzyć oczy i serce, aby Go „ujrzeć”. Na ile doświadczamy delikatności 
Jego miłości, na tyle zdołamy przekazać ją tym, którzy przeżywają cierpienie i próby, sta-
niemy się posłańcami pocieszenia. Apostoł Paweł podpowiada to również Koryntianom: 
”pocieszać tych, co są w jakimkolwiek ucisku, tą pociechą, której doznajemy od Boga”  
(2 Kor 1, 4). 

Jest to również głębokie, konkretne doświadczenie Chiary Lubich: „Panie, daj mi 
wszystkich samotnych… Odczułam w moim sercu pełną bólu miłość, która przenika Twoje 
serce z powodu opuszczenia, w którym zanurzony jest cały świat. Kocham każdą istotę 
chorą i samotną. Kto utuli ich płacz? Kto zapłacze nad ich powolnym konaniem? Kto przy-
tuli do swego serca serce zrozpaczone? Pozwól mi, Panie, być w świecie dotykalnym sa-
kramentem Twej miłości: być Twymi ramionami, które przygarniają do siebie i spalają  
w miłości wszelką samotność świata”1 

 

1 
Chiara Lubich: Tylko jedno, Księgarnia św. Jacka, Katowice 1986, s. 29. 

 

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 6, 1-6 Jezus nie przyjęty w Nazarecie 

 czw. – Mk 6, 7-13 Rozesłanie Apostołów 

 pt .– Mk 6, 14-29 Śmierć Jana Chrzciciela 

 sob. –  Mk 6, 30-34 Jezus lituje się nad tłumem 

 niedz. – Łk 5, 1-11  Zostawili wszystko i poszli za Jezusem 

 pn. – Mk 6, 53-56 Jezus uzdrawia chorych 

 wt. – Mk 7, 1-13 Prawo Boże i tradycje ludzkie 
 

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. 

 O rozwój naprotechnologii w Rzeszowie. 
 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. Dzisiaj po spotkaniu modlitewnym zapraszamy animatorów diakonii i liderów na 
Radę Wspólnoty do salki Charismaty. 

2. W dniach 5-7 luty 2016 odbędzie się Kurs Nowe Życie, który dla członków naszej 
Wspólnoty będzie za darmo. Chcemy szczególnie zachęcić osoby, które chciałyby 
się czynnie włączyć w ewangelizację oraz całą diakonię ewangelizacyjną.  
Kurs Nowe Życie jest "przepustką" do ewangelizacji w ramach SNE. Może rodzi się 
w Twoim sercu pragnienie ewangelizacji w nowej formie, dynamicznej, z przeka-
zem treści ewangelicznych w formie pantomimy, dynamiki, a nawet zdolności  
aktorskich, to jest to kurs dla Ciebie. (prosimy jeszcze o rozwieszenie plakatów) 
Zapisy do środy u Pauliny telefonicznie: 792 – 813 – 977 lub dziś po adoracji. 

3. W najbliższą niedzielę 7 lutego o godz. 17.00 w dużej auli odbędą się w ramach 
Festiwalu Wiary 2016 i w drodze na ŚDM 2016 ostatki na Taborze. Zagra zespół 
"daj (s)pokój", w którym śpiewa i gra o. Grzegorz Szczygieł MS 

4. 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. 

5. 16 lutego 2016 r. o godz. 19.00 odbędzie się katecheza audiowizualna  
pt.: „Ocalony Ćpunk”. Gość spotkania: Andrzej Sowa, (miejsce: aula DD 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”  

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


