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Jesteś chrześcijaninem – jesteś wolny. Możesz słuchać swojego serca i Boga w nim, do 
ciebie mówiącego. Bardziej niż ludzi. 
 
 
Słowo mówi, że kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Nie cierpię, kiedy chrześcijanie za-
wężają życie wieczne do tego czegoś – mitycznego, co ma nastąpić po naszej śmierci. 
Jakie to wygodne tak mówić o życiu wiecznym (w przypadku księdza) – obiecywać innym 
coś, co będzie po śmierci i jest nieweryfikowalne. Jakie to wygodne przełożyć akcent 
swojej wiary (w przypadku wszystkich wierzących) na coś, co będzie „później”. Tymcza-
sem życie wieczne rozpoczęło się w momencie naszego poczęcia, ono już trwa, powie-
działbym, że trwa od zawsze, bo od zawsze byliśmy w Sercu Boga. 
Człowiek, który uświadamia sobie, że JUŻ żyje życiem wiecznym, zaczyna wychodzić 
z tłumu, przestaje być masą, a to daje mu siłę do tego, by pójść tam, gdzie nie chcą iść 
inni. Człowiek taki przechodzi do pozycji kogoś, kto nie boi się‚ złego świata’, ale zaczyna 
ten świat kochać. I bynajmniej z tej „miłości” nie idzie zabijać ‚innych’, ale idzie czynić 
miłość. Jego motywacją staje się nieustannie stawiane sobie pytanie – co ja mogę zaofe-
rować innym. Nie robi tego, by komuś coś udowodnić, zarobić, ale jest świadom życia, 
które w nim jest – życia wiecznego. Miłość tego człowieka do innych rozpoczyna się od 
słuchania innych, nie od komunikowania im, co jest dla nich lepsze. 
Człowiek żyjący życiem wiecznym rozpala w sobie podstawowy charyzmat, jakim jest 
szukanie Boga we wszystkich i we wszystkim. Nie musi posiadać super zdolności, ale ma 
mieć zmysły otwarte. On wie, że zmianie nie ma podlegać świat – takie żądanie i oczeki-
wanie to utopia. Zmianie, a dokładnie rozwojowi ma podlegać jego serce i jego myślenie. 
To pozwoli mu patrzeć inaczej na świat i innych ludzi. Człowiek, którego perspektywa jest 
wieczna, z ostrożnością będzie podchodził do narzędzi politycznych, bo pamięta, że jest 
obywatelem „Królestwa nie z tego świata”, nie pozwoli na to, by polityka i biznes związa-
ły mu ręce. 
Żyjąc w ten sposób, patrzy na świat nie z perspektywy ludzkiej, ale tak, jak patrzy na ten 
świat Bóg, a On zawsze patrzy z szacunkiem na człowieka. Każdego. To wszystko sprawia, 
że człowiek jest w tym świecie z Bogiem, nie przeciw światu. A więc żyjesz życiem wiecz-
nym? 
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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 

 

Tematy do rozważań na każdy dzień II tygodnia (pytanie i 
fragment Pisma Świętego): 
 
Czwartek: Podziękuj Panu za to Kim Cię stworzył i jakim autorytetem Cię obdarzył!!! 
Rdz 1, 26-31 
 
Piątek: Zanotuj wszystkie momenty, w których Bóg ingerował w Twoje życie! – Podziękuj 
za nie Bogu na modlitwie! Syr 39, 13-16; Ps 69, 31-33 
 
Sobota: Zapisz wszystkie Twoje realizowane i nierealizowane pasje (przynajmniej trzy) 
i podziękuj za nie Bogu na modlitwie. Ps 1,3 
 
Niedziela: Zastanów się i zapisz, w jaki sposób można je wykorzystać w Ewangelizacji 
1 Kor 10, 31-33 
 
Poniedziałek: Zrób plan, w jaki sposób zaczniesz to robić? Flp 2, 13-18 
 
Wtorek: W którym stopniu Wiary się poruszasz? I o jaki chcesz teraz się starać? (Zanotuj 
spostrzeżenia) Hbr 11 
 
Środa: Poprzeczka Wiary. Zapisz jakie rzeczy chcesz robić większe niż Jezus? (przynajm-
niej 10) J 10, 10b 
 
Prosimy przemyślenia i odpowiedzi zapisać w notatniku i przynieść notatnik na kolejne 
spotkanie. 
 

Niech Was Bóg błogosławi na czas odpowiedzi na Jego wezwanie! ☺ 

 

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. 
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