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A ta Ewangelia  
o Królestwie będzie 

głoszona po całej  
ziemi, na świadectwo 

wszystkim narodom 
 

Mt 24, 14    

Słowo Życia na marzec 2016 

 

o. Fabio Ciardi OMI 
 

„Przybliżyło się do was królestwo Boże” (por. Łk 11, 20) 
Właśnie tego oczekiwali Żydzi Jego czasów. Jezus, przemierzając wioski i miasta, głosił: „Króle-
stwo Boże jest blisko” (por. Łk 10, 9); „Przyszło do was królestwo Boże”; „Królestwo Boże pośród 
was jest!” (Łk 17, 21). W osobie Jezusa sam Bóg przychodził do swojego ludu, biorąc w swe ręce 
zdecydowanie i z mocą jego losy, by doprowadzić go do wyznaczonego celu. Cuda, których Jezus 
dokonywał, były tego znakiem. 
Przybliżyło się do was królestwo Boże 
We fragmencie Ewangelii, z którego wybrano to Słowo Życia, Jezus dopiero co uzdrowił niemego, 
uwalniając go od szatana, który go trzymał w niewoli, na dowód, że przyszedł, aby zwyciężyć zło, 
wszelkie zło, i ostatecznie przywrócić królestwo Boże. Ten zwrot ”królestwo Boże” w słownictwie 
ludu hebrajskiego wskazywał na Boga, który działa na korzyść Izraela, uwalnia go od wszelkiej 
niewoli i zła, wiedzie ku sprawiedliwości i pokojowi, napełnia radością i pokojem; tego Boga, któ-
rego Jezus ukazuje jako ojca miłosiernego, pełnego miłości i współczucia, wrażliwego na potrzeby 
i cierpienia każdego ze swych dzieci. Także my powinniśmy usłyszeć słowa Jezusa: 
Przybliżyło się do was królestwo Boże 
Patrząc wokół siebie mamy często wrażenie, że świat został opanowany przez zło, że przeważają 
w nim ludzie agresywni i zdemoralizowani. Niekiedy czujemy się pod władzą przeciwnych sił 
i groźnych wydarzeń, które nas przytłaczają. W obliczu wojen, klęsk żywiołowych, przemian kli-
matu, migracji oraz kryzysów ekonomicznych i finansowych, czujemy się bezradni. I właśnie tutaj 
pojawia się zapowiedź Jezusa, który zachęca nas, byśmy uwierzyli, że od tej pory On zwycięża zło 
i tworzy nowy świat.  
25 lat temu, w marcu, Chiara Lubich przemawiając do tysięcy młodych powierzyła im swoje ma-
rzenie: „Sprawić, by świat stał się lepszy, był prawie jedną rodziną należącą do jednej ojczyzny, do 
świata solidarnego, więcej, do świata zjednoczonego”. Aby jednak ten sen mógł stać się rzeczywi-
stością, zachęcała ich, by żyli miłością wzajemną, pewni, że tak czyniąc, spotkają pomiędzy sobą 
„samego Chrystusa, Wszechmocnego. A po Nim możecie spodziewać się wszystkiego”. Tak, to On 
jest królestwem Boga. 
Przybliżyło się do was królestwo Boże 
A nasze zadanie? Postępować tak, by On był zawsze pomiędzy nami. A wtedy – mówiła dalej 
Chiara – „On sam będzie działał z wami w waszych krajach, bo w pewien sposób On powróci 
w świat, do wszystkich miejsc, gdzie się znajdujecie, stając się obecny dzięki waszej miłości wza-
jemnej, wasze  jedności. On oświeci was we wszystkim, co trzeba robić, będzie was prowadził, 
podtrzymywał, będzie waszą mocą, waszym zapałem, waszą radością. Dzięki Niemu świat wokół 
was nawróci się do zgody, zabliźnią się wszelkie podziały. (...) A zatem miłość pomiędzy wami, 
a także miłość zasiana w wielu zakątkach ziemi, pomiędzy grupami, między narodami, po to, by 
inwazja miłości – o której często mówimy – stała się rzeczywistością, stała się konkretna także 
dzięki waszemu wkładowi; ta cywilizacja miłości, której wszyscy oczekujemy. Do tego jesteście 
powołani. I ujrzycie wielkie rzeczy“1. 
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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 

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 

Piotr Bilo 
diakonia ewangelizacyjna 

Maciej Mierzejewski 
diakonia prowadzenia 

spotkań 

 

 

 

 

Modlitwy wstawiennicze 
odbywają się we wtorki 
o 17.15 – zgłoszenia  

 przez stronę 
www.miriam.rzeszow.pl 

 

Słowo Boże do medytacji 
 śr. – J 5, 17-30 Syn Boży ożywia tych, których chce 

 czw. – J 5, 31-47 Nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie 

 pt .– J 7, 1-2.10.25-30 Przeciwnicy zamierzają pojmać Jezusa 

 sob. –  J 7, 40-53 Spory około osoby Jezusa 

 niedz. – J 8, 1-11 Od tej chwili już nie grzesz 

 pn. – J 8, 1-11 Chrystus ocala cudzołożnicę 

 wt. – J 8, 21-30 Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, poznacie, że Ja jestem 
 

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, Seminarium Odnowy Wiary). 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 

Ogłoszenia    

1. 6 kwietnia rozpoczyna się Seminarium Wiary II stopnia. Są to rekolekcje zamknięte wy-
łącznie dla członków Wspólnoty Miriam. Miejsce DD Tabor. Zgłoszenia do 30 marca 2016 
poprzez formularz na stronie www.miriam.rzeszow.pl. 

2. W dniach 11 - 13 marca 2016 r. organizowany jest kurs Nowe Życie z Bogiem. Miejsce: 
dom zakonny przy kościele Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 71. 
Szczegóły ks. Krzysztof Kowal MS tel. 533-559-489 i na stronie 
http://effatha.rzeszow.saletyni.pl  

3. W dniach 14 – 16 marca 2016 r. w godz. od 18.00 do 19.30 odbędą się Rekolekcje dla Ko-
biet. Prowadzi Marcin Jakimowicz. Miejsce: DD Tabor. Wstęp wolny. 

4. W dniach 14 – 16 marca 2016 r. w godz. od 20.00 do 22.00 odbędą się 5 Męskie Rekolek-
cje. Temat: „Jestem zdolny do wszystkiego”. Prowadzi Marcin Jakimowicz. Miejsce DD 
Tabor. Wstęp wolny. 

5. 18 marca 2016 r. zapraszamy wszystkich mężczyzn na Męską Drogę Krzyżową. Start z DD 
Tabor o 19.00, zakończenie ok. 23.30. 

6. Dla osób chętnych na przekazanie 1% podatku na dzieła ewangelizacyjne przygotowali-
śmy ulotki informacyjne Fundacji Charismata. 

 
 
 

 

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.miriam.rzeszow.pl/
http://effatha.rzeszow.saletyni.pl/

