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Jeden jest Bóg i Ojciec 
wszystkich, który [jest 
i działa] ponad wszyst-
kimi, przez wszystkich 

i we wszystkich 
 

Ef 4,6 
 

Nie ograniczaj 
 

o. Grzegorz Kramer 

 
 
Mk 9, 38-40   
Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak 
w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami». Lecz 
Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie 
mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami». 
 
 

Słowo: nie zabraniajcie jest skierowane do uczniów Jezusa. A to znaczy, że w nas, w Jego 
uczniach jest pokusa wykluczania. To ważny szczegół, bo on pokazuje, że Duch Jezusa nie 
jest ograniczony naszą wspólnotą. On zmusza nas – Kościół do pokory, która uznaje, że 
choć Jezus daje nam niesamowite dary w Kościele, to jednak tym Kościołem nie jest 
ograniczony. Kiedyś bp Ryś zwrócił uwagę na taki szczegół w życiu apostołów. Kiedy To-
masz dostał władzę odpuszczania grzechów? Przecież w wieczerniku go nie było, a póź-
niej nic podobnego nie mamy zanotowane w Ewangeliach. A jednak ją miał. Dostał ją 
tego samego wieczoru, co reszta apostołów. Duch Boga jest nieograniczony w swoim 
działaniu. 
Dobra nowina polega na tym, że Bóg nie jest ograniczony. Ona polega na tym, że każdy 
człowiek jest zdolny do bycia dobrym i robienia dobrych czynów. Pokusą diabelską jest 
pragnienie sprawdzania legitymacji przynależności; reglamentowanie łaski. Kiedyś, kiedy 
byłem młodym chłopcem bardzo związanym z Oazą, bardzo chciałem, by wszyscy się na-
wrócili do Kościoła, by wszyscy protestanci, świadkowie Jehowy, niewierzący byli moimi 
współwyznawcami. Teraz też tego chcę, bo wierzę, że w Kościele, jest wszystko, co po-
trzebne do tego by Boga przeżywać, ale nie ma we mnie już tego ciśnienia, że muszą, aby 
ich życie było wartościowe. Dziś widzę to tak jak w tej Ewangelii: nie zabraniajcie im. Cu-
da w Imię Pana Jezusa można robić również poza formalnym przynależeniem do Kościoła. 
Jeśli mam jakikolwiek dar w sobie, który mnie uzdalnia do dobra, to to zawsze jest dar od 
Boga, nie moja zasługa, nie moja legitymacja. Bóg dał mi łaskę, nie dlatego, że jestem 
lepszy. Co to znaczy w praktyce? To znaczy, że musimy popatrzeć na innych – spoza Ko-
ścioła – dobrze. Nie szukać ich błędów, ale dobra, które czynią. Nie, dobro, które czynią 
ludzie spoza, nie jest mniej wartościowe. W małżeństwach niesakramentalnych, Kościo-
łach poza katolickim – dzieje się dobro. Bóg pozwala wychowywać dzieci, opiekować się 
nimi, kochać, uzdrawiać, wypędzać złego ducha również ludziom spoza Kościoła katolic-
kiego. I to nie jest relatywizm, że wszystko jest obojętne. Nie! Nie jest obojętne, ale czas 
uwierzyć w to, ze Bóg jest naprawdę Bogiem i może działać, gdzie chce i przez kogo chce. 
A naszą rolą nie jest obrażanie się na to działanie i wykluczanie innych. Wręcz przeciwnie 
– jak uczy św. Ignacy, naszym zadaniem jest szukanie Boga we wszystkim i wszystkich. To 
jest nasz przywilej – móc dostrzegać Boga we wszystkim. 

 

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. – Mk 9, 38-40 Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami 

 czw. – J 17, 1-2.9.14-26 Za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni 
byli uświęceni w prawdzie 

 pt .– Mk 10, 1-12 Nierozerwalność małżeństwa 

 sob. – Mk 10, 13-16 Jezus błogosławi dzieci 

 niedz. – J 16, 12-15 Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Duch z mojego weźmie 
i wam oznajmi 

 pn. – Mk 10, 17-27  Należy wszystko porzucić, aby iść za Jezusem 

 wt. – Mk 10, 28-31 Nagroda za wyrzeczenia 
 

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. 20 maja 2016 r. odbędzie się Noc Chwały od 19.00 do 6.00 w kościele pw. Św. Wojciecha 
i Św. Stanisława w Rzeszowie (kościół Fara). Nasza Wspólnota pełni posługę od 19.00 (na 
Mszy Św.) i potem na adoracji od godz. 20.00 do 22.00. 

2. Trwają zapisy na akcję ewangelizacyjną dnia 27 maja 2016 r. Szczegóły na naszej stronie. 
Jeśli ktoś chce się włączyć w ewangelizację uliczną, to zapraszamy. Informacje u Piotra Bi-
lo - animatora diakonii ewangelizacyjnej. 

3. 28 maja 2016 r. na Festiwalu Wiary na Hali Podpromie będziemy pełnić posługę ekipy po-
rządkowej. Gdyby ktoś chciał włączyć się, to proszę, żeby zapisał się na naszej stronie. 
Będziemy potrzebować tylko 60 osób, więc obowiązuje kolejność zgłoszeń. Zapisy są po-
trzebne dlatego, że w ciągu dnia zapewniony jest obiad. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

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  


