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Mając życie od Ducha, 
do Ducha się też  

stosujmy 
 

Ga 5, 25 
 

O Duchu Świętym 
 

Św. Bazylii Wielki, Biskup 

 
 
 
Czyż nazwy Ducha Świętego nie napełniają duszy uniesieniem i nie kierują myśli ku górze, 
ku Niemu, który przewyższa wszystko? Bo jest nazwany Duchem Boga, Duchem prawdy 
i Duchem mocy. Duch Święty, to Jego własne i szczególne imię. Ku Niemu zwracają się 
wszyscy, którzy pragną uświęcenia; Jego pożądają wszyscy, którzy żyją cnotliwie. On swo-
im tchnieniem ożywia ich i wzmacnia, aby doszli do celu odpowiadającego ich naturze.  
Jest On źródłem uświęcenia i światłem dla umysłu; każdej istocie rozumnej udziela nieja-
ko ze swej jasności, aby mogła dojść do prawdy. Niedosiężny z natury, daje się pojąć 
dzięki swej dobroci. Napełnia wszystko swoją mocą, ale udziela się tylko tym, którzy są 
tego godni, a daje się im nie jednakowo, lecz dostosowuje swe działanie do wielkości ich 
wiary. 
Prosty w swej istocie, różnoraki w mocy, całą istotą pomaga każdemu, lecz całą istotą jest 
wszędzie obecny. Rozdaje każdemu, a sam nie doznaje uszczerbku, każdemu się udziela, 
a sam pozostaje nienaruszony. Podobnie i promień słońca udziela każdemu swego blasku 
i każdy nim się cieszy, jak gdyby do niego tylko należał, a przecież oświeca równocześnie 
ziemię i morze i całą przestrzeń wypełnia.  
Tak też i Duch Święty jest obecny w każdym, kto jest zdolny Go przyjąć, tak jak gdyby 
tylko o niego samego chodziło, a pozostając niezmienny, każdemu daje łaskę jemu po-
trzebną. Wszystkim też, którym się udziela, daje się w pełni, na ile tylko pozwala im ich 
ograniczona natura. On pozostaje nieograniczony, On kieruje serca ku górze, prowadzi 
słabych jak za rękę, a postępujących naprzód doskonali. On oświeca tych, którzy są czyści 
od wszelkiej skazy, a przebywając z nimi, czyni ich ludźmi duchowymi. Ciała przejrzyste 
i nieskażone jaśnieją w zetknięciu z promieniem światła i same jarzą się blaskiem i innym 
tego blasku z siebie udzielają. Podobnie i dusze, noszące w sobie Ducha, są przez Niego 
oświecone, stają się uduchowione i łaską oświecają innych.  
Stąd bierze się początek widzenia przyszłości, wnikanie w tajemnice i zrozumienie rzeczy 
ukrytych, rozdzielanie darów, życie niebiańskie i udział w chórach anielskich. To jest także 
źródłem nieustającej radości, trwanie w Bogu i upodobnienie się do Niego, a wreszcie 
dar, ponad który nie sposób już pragnąć innego, mianowicie stania się jak Bóg. 
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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. – Mk 12, 18-27 Zmartwychwstanie umarłych 

 czw. – Mk 12, 28b-34 Przykazanie miłości 

 pt .– Łk 15, 3-7 Przypowieść o zgubionej owcy 

 sob. – Łk 2, 41-51 Maryja wiernie chowała wszystkie wspomnienia w sercu 

 niedz. – Łk 7, 11-17 Wskrzeszenie młodzieńca z Nain 

 pn. – Mt 5, 1-12 Osiem błogosławieństw 

 wt. – Mt 5, 13-16 Wy jesteście światłem świata 
 

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. 
 W intencji przebłagalnej i wynagradzającej za grzechy narodu przed uroczystościami na 

Stadionie Narodowym 15 października 2016 r. 
 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. 2 czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie diakonii prorockiej dla 
nowych osób. Zbiórka przy recepcji w Taborze. 

2. Projekcja filmu „Bóg w Krakowie” została przeniesiona z 6 na 5 czerwca 2016 r. (niedzie-
la). Miejsce: kino Zorza, godz. 19.00, cena biletu: 10 zł. Zapisy u Gosi Franczyk. 

3. 14 czerwca 2016 r. o godz. 19.00 zapraszamy na ostatnią przed wakacjami Katechezę Au-
diowizualną pt.: „Jak smakuje zakazany owoc?”, której gościem będzie p. Krzysztof Ant-
kowiak. Katecheza będzie miała formę świadectwa, a po nim odbędzie się krótki koncert 
gościa (miejsce: aula DD Tabor). 

4. 16 – 19 czerwca 2016 r. odbędą się warsztaty psychologiczne z modlitwą o uzdrowienie 
„Poznaj i akceptuj siebie”. Prowadzi prof. Józef Szopiński (psychoterapeuta) wraz z ekipą. 
Koszt: 250 zł. Rozpoczęcie w czwartek godz. 17.00, zakończenie w niedzielę godz. 15.00. 
Informacje i zapisy: Paulina Słowik: tel. 792-813-977. Ilość miejsc ograniczona! Decyduje 
kolejność zgłoszeń. 

5. 8 – 14 lipca 2016 r. zapraszamy na wakacyjny relaks z Jezusem. Miejsce rekolekcji: Pusty-
nia Złotego Lasu w Rytwianach k/Staszowa. Temat rekolekcji: uzdrowienie wspomnień. 
Prowadzący: ks. Mariusz Mik i ks. Bogusław Jaworski. Dojazd we własnym zakresie. In-
formacje i zapisy: Elżbieta Tomasik, tel. 693-613-959. 

 

 

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  


