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Każdy niech przeto 
postąpi tak, jak mu 

nakazuje jego własne 
serce, nie żałując  

i nie czując się  
przymuszonym,  

albowiem radosnego 
dawcę miłuje Bóg 

 
2 Kor 9, 7 

 

Sprawdź Go! 

 

Marcin Jakimowicz 
 

 
 
Usłyszałem: „Bóg rozmnoży jedynie te pieniądze, którymi się dzielisz” i nie dowierza-
łem. Wiadomo, portfel nawraca się na końcu.  
A ten znowu o pieniądzach… 
Naprawdę nie trzeba być doktorem teologii. Wystarczy mieć zaliczoną matmę w zakresie 
podstawówki. A i to nie jest warunkiem koniecznie potrzebnym. Słowa Biblii są jedno-
znaczne: „Co człowiek sieje, to i żąć będzie” (Ga 6, 8) 
Zbierzesz to, co zasiejesz. Proste. Co więcej: „kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś 
hojnie sieje, ten hojnie zbierze”. To dotyczy również pieniędzy. 
– Na czym polega to sianie, ta „płynność” u katolika nad Wisłą? – Na tym, że jest wpływ 
i wypływ – opowiadają Małgorzata i Wojciech Nowiccy autorzy świetnej książki „Uzdro-
wienie finansów” – Że potrafi oddawać, dzielić się, dawać jałmużnę. Wydawanie na siebie 
nie jest żadnym elementem płynności. Rolnik wie, że nie może „przejeść” całego ziarna, 
ale część musi zostawić na zasiew. 
– Bóg mówi, że daje rolnikowi nie tylko pokarm, ale i ziarno do zasiewu. Czyli daje ci 
i twojej rodzince pokarm, ale też ziarno do tego, byś siał – dopowiada Krzysiek Demczuk 
lider wspólnoty Metanoia – Siewca nie wychodzi w pole z głęboką depresją, bo musi 
wrzucać „w ciemno” ziarno w ziemię. On ufa, że ono się nie zmarnuje, ale przyniesie 
plon. Rozumie, że jeśli nie zasieje, nie zbierze, tylko my mamy z tym problem (śmiech). 
Bóg rozmnoży jedynie te pieniądze, którymi się dzielisz. Apostołowie musieli oddać swą 
kolację, by Jezus rozmnożył pożywienie dla pięciu tysięcy mężczyzn (w tym miejscu mo-
gło być ponad 20 tys. ludzi!) Poświęcili chleby i ryby, które być może chcieli zjeść w spo-
koju na zakończenie męczącego dnia. Marzyli o tym, by Jezus „oddalił tłumy”. A On po-
wiedział: „Podzielcie się!”. Podzielili się i zobaczyli cud. 
Co ciekawe, Bóg zapowiada, że dziedzina finansów jest tą sferą, w której… możesz Go 
sprawdzić, doświadczyć: „Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w mo-
im domu, a wtedy możecie Mnie doświadczać w tym – mówi Pan Zastępów – czy wam 
nie otworzę zaworów niebieskich i nie zleję na was błogosławieństwa w przeobfitej mie-
rze” (Ml 3, 10:). 
Sprawdzisz Go? 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. – Łk 24, 13-35 Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba 

 czw. – Łk 24, 35-48 Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma 

 pt .– J 21, 1-14 Ukazanie się Zmartwychwstałego nad Morzem Tyberiadzkim 

 sob. – Mk 16, 9-15 Chrystus zmartwychwstały posyła Apostołów na głoszenie 
Ewangelii 

 niedz. – J 20, 19-31 Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli 

 pn. – Łk 1, 26-38 Maryja pocznie i porodzi Syna 

 wt. – J 3, 7-15 Trzeba się powtórnie narodzić 
 

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. 29 marca 2016 r. odbędzie się spotkanie animatorów Seminarium Wiary. 
3. 20 maja 2016 r. (piątek) odbędzie się Dzień Animatora w Częstochowie dla animatorów. 

Koszt uczestnictwa 45 zł, nocleg 45 zł. Dodatkowo można wybrać obiad w cenie 15 zł i ko-
lację 10 zł. Dojazd we własnym zakresie. Decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc ograni-
czona. Zapisy wraz z wpłatą do 15 kwietnia u Małgorzaty Franczyk. 

4. 21 maja 2016 r. (sobota) odbędzie się Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Częstochowie 
dla wszystkich chętnych (bezpłatnie). Dojazd we własnym zakresie 

5. 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/

