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(…) Trzeba wam się 
powtórnie narodzić 

 
J 3, 7 

 

 

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  

 

Dać szansę 

 

o. Grzegorz Kramer SJ 
 

 

Jezus opowiadał tę przypowieść ludziom, którzy nie chcieli się otworzyć na nowość Jego 
przesłania. Mówił do ludzi, którzy upatrywali zbawienia w starym „systemie”. Byli, jak to 
się dziś mówi „betonami”. Jemu chodziło o nowość. Nazywamy to Nowym Testamentem. 
Ta nowość musi się wyrażać w moim życiu każdego dnia, w mocnym sercu, które nie boi 
się pragnąć, szukać i rozwijać się. 
To niewlewanie wina do starych bukłaków, czy nieprzyszywanie łaty do starych 
spodni z nowego materiału, to nic innego, jak niewchodzenie do tego, co zostawiłem 
„wczoraj”. Na każdym poziomie. Nawet jeśli przecież pójdę do tej samej pracy, obudzę 
się przy tej samej kobiecie, spotkam tego samego współbrata co wczoraj, to muszę nam 
wszystkim dać szansę. 
Ta nowość polega też na patrzeniu na rzeczywistość w inny sposób, niż robią to ludzie nie 
znający Chrystusa. Nie mogę patrzeć na cokolwiek na tym świecie, a szczególnie na czło-
wieka i widzieć tylko tyle, ile widzi niewierzący. To nie miałoby sensu. Przyszywać sobie 
łatkę „chrześcijanin” i widzieć dokładnie to samo, co inni. 
Chrześcijanin to ten, co żyje nowym życiem. To nie jest łatwe życie na czyjś rachunek. 
Ono kosztuje tyle samo, co życie każdego innego człowieka, ale jest przepełnione nadzie-
ją, która nie ma nic wspólnego z ckliwymi uczuciami. Ona jest przekonaniem, że moje 
życie jest opowieścią. Ono się ciągle staje, na nowo. Nie jest powrotem do tego, co było, 
ale pójściem do przodu. 
Być człowiekiem nowych bukłaków to być człowiekiem, który żyje swoją opowieścią na 
pełnych obrotach i równocześnie opowiada ją Bogu (to jest modlitwa) i innym (to jest 
świadectwo). Pan Bóg i ludzie nie chcą słyszeć „pobożności”. On i oni chcą usłyszeć, zo-
baczyć bohatera, który ma pasję swojego życia. Oni chcą zobaczyć człowieka, który ma 
nadzieję nawet w sytuacjach i sprawach, w których inni stawiają na drugim przysłowiowy 
krzyżyk. Chrześcijanin to człowiek, który będzie bronił godności ludzkiej nie tylko ofiary, 
ale także sprawcy. Czasem wbrew deklaracjom tego ostatniego. Chrześcijanin jest po 
prostu inny od starego sposobu myślenia, decydowania i działania, ale pamięta, że z nie-
go wyrósł. 
Daj szansę. Bogu. Drugiemu. Sobie. 
 

 

 

 

 

 

 



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 16, 13-19 Tobie dam klucze królestwa niebieskiego 

− czw. – Mt 9, 1-8 Jezus uzdrawia paralityka i odpuszcza mu grzechy 

− pt .– Mt 9, 9-13 Powołanie Mateusza na Apostoła 

− sob. – Mt 9, 14-17 Nie można stosować zwyczajów Starego Przymierza do Nowego 

− niedz. – Łk 10, 1-12.17-20 Pokój królestwa Bożego 

− pn. – Mt 9, 18-26 Uzdrowienie kobiety i wskrzeszenie córki Jaira 

− wt. – Mt 9, 32-37 Jezus lituje się nad ludźmi 

 

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. 30 czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 18.45 spotkanie diakonii prorockiej. Zbiórka przy 
recepcji. 

2. Spotkania Wspólnoty będą odbywać się również podczas wakacji w każdy wtorek o godz. 
18.00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 ���� 


