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Lecz On był przebity za 
nasze grzechy,  

zdruzgotany za nasze 
winy. Spadała Nań 

chłosta zbawienna dla 
nas, a w Jego ranach 

jest nasze zdrowie 
 

Iz 53, 5 
 

Nieoczekiwana zamiana miejsc 
 
 

Marcin Jakimowicz 

 
 
 
Jezus przebrał się za Jakimowicza, abym mógł usiąść na Jego tronie.  
 

Bardzo porusza mnie scena, w której Dawid zawiera przymierze z Jonatanem. Z jednej 

strony stoi pastuch, „zabrany od owczych zagród”, człowiek, o którym zapomniał rodzony 

ojciec nie wymieniając go w „Siódemce Wspaniałych”. 

Z drugiej syn Saula. Królewski syn. 

Jonatan oddał Dawidowi płaszcz książęcy – Dawid oddał mu swą lichą pasterską szatę. 

Jonatan dał Dawidowi drogi miecz – Dawid procę. 

Jonatan oddał swój drogocenny królewski pas – Dawid swój skromny rzemień. 

Książę i żebrak. 

 

Jezus zakłada szatę człowieka. Król przyjmuje reguły Księcia tego świata po to, byś (tu 

wpisz imię i nazwisko) stał się synem, córką Króla. „Istniejąc w postaci Bożej, nie sko-

rzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąw-

szy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi” (Flp 2, 6-9). 

Dostał to, na co zasłużyliśmy, abyśmy mogli dostać to, na co On zasłużył. 

Zdjął z nas łachmany i odział w szaty królewskie, a łachmany założył na siebie. 

 

– To prawdziwa Dobra Nowina! – opowiada Kazik Barczuk – Okrył nas szatą sprawie-

dliwości. Po przymierzu ludzie patrzyli na pasterza Dawida i widzieli księcia; patrzyli na 

Jonatana – syna króla Saula i widzieli nędzarza. 

 

„Stań się tym, kim jesteś” – przypomina bp Grzegorz Ryś. Co to znaczy? – Zgódź się na 

obiektywną prawdę: jesteś synem, córką Króla – wyjaśnia s. Bogna Młynarz – I to jest 

strasznie dziwne: mamy opór na przyjęcie tej prawdy, chociaż jest ona najlepszą ofertą, 

opcją, jaką kiedykolwiek usłyszała ludzkość. Wolę czuć się sierotą niż zgodzić się, że 

należę do rodziny królewskiej. Rozdrapywanie ran, narzekanie, wspominanie trudów pod-

cina skrzydła i zabiera nadzieję. Zapominamy, że już jesteśmy zbawieni, że ta wojna jest 

wygrana. 

 
 
 
 
 

 

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. – Mt 5, 17-19 Jezus nie znosi Prawa, lecz je wypełnia 

 czw. – Mt 5, 20-26 Wymagania nowego Prawa w dziedzinie miłości bliźniego 

 pt .– Mt 5, 27-32 Wymagania nowego Prawa w dziedzinie czystości 

 sob. – Mt 10, 7-13 Wskazania na pracę apostolską 
 niedz. – Łk 7, 36-8,3 Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała 

 pn. – Mt 5, 38-42 Nie dochodzić ściśle swojego prawa 

 wt. – Mt 5, 43-48 Przykazanie miłości nieprzyjaciół 
 

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. 11 czerwca 2016 r. (sobota) Szkoła Animatora, temat: „Pokusy i walka duchowa”. Prowa-
dzi ks. Daniel Tomasik. Miejsce: dolny kościół Judy Tadeusza w Rzeszowie, godz. 8.00. 
Wstęp wolny. 

2. 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). Prosimy o rozwieszenie plakatów. 

3. 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.  Zapisy do 13 czerwca. Prosimy 
o rozwieszenie plakatów. 

4. 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. 
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 Bank Spółdzielczy w Jarosławiu oddział Rzeszów, nr konta: 91 9096 0004 2012 0064 7957 0002  

 W tytule przelewu należy wpisać: „Na cele statutowe”  
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