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A Bóg, będąc bogaty 
w miłosierdzie, przez 

wielką swą miłość, jaką 
nas umiłował, i to nas, 
umarłych na wskutek 

występków, razem 
z Chrystusem  

przywrócił do życia.  
Łaską bowiem  

jesteście zbawieni 
 

Ef 2, 4-5 

 

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  

 

Rana jest bramą 

o. Augustyn Polanowski OSPPE 
  
 
 

Grzech jest zranieniem Bożego Serca. Jednocześnie ta rana Bożego Serca jest jedynym 
lekarstwem na nasz grzech. Nie ma jednak możliwości doznania przebaczenia, jeśli się nie 
zobaczyło w całej pełni swojego grzechu. Szczelina zranienia serca Jezusa staje się wąską 
bramą prowadzącą do nieba. Kluczem do tej bramy jest wyznanie grzechu, symbolicznie 
wyrażone gestem włożenia palców do boku Mesjasza.  
 
Jezus prorokował: „Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, 
a mało jest takich, którzy ją znajdują” (Mt 7, 14). On wpuścił nas do swego Serca przez 
bolesne, ciasne przejście, przez bramę miłosierdzia, która była raną naszych złości. Czy 
my będziemy zwlekać, by Go wpuścić do naszego serca? On potrzebuje tylko bólu nasze-
go sumienia, bólu naszej skruchy. Chce delikatnie pokazać nam nasze grzechy, które nie 
tylko Jego ranią, ale nas także!  
O kimś, kogo najbardziej kochamy, mówimy: „Noszę cię w moim sercu; mam cię w sercu; 
jesteś w moim sercu”. Wiemy, co jest w Jego sercu: głębokie miłosierdzie. Nie chcemy 
wiedzieć, co jest w naszym: płytkie poznanie grzechów. Tymczasem Jezus wskazywał 
swoim palcem na całą zepsutą zawartość naszych serc. „Gdy się oddalił od tłumu i wszedł 
do domu, uczniowie pytali Go o to przysłowie. Odpowiedział im: I wy tak niepojętni 
jesteście? Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca 
ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, 
przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło 
z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym” (Mk 7, 17–23).  
Z serca Chrystusa wypłynęła krew miłości do nas i woda przebaczenia, a z naszego serca 
wypłynęły strumienie cuchnących nieprawości. On palcem kreślił na piasku nasze winy, 
gdy ratował cudzołożnicę prowadzoną na kamienowanie, my zaś palcem dotknęliśmy Go 
do żywego miłosierdzia.  
Miłosierdzie jest nawet tam, gdzie są już sąd i kara. Bóg bowiem łatwo daje łaskę 
i niechętnie karze. Nawet gdy już wyda wyrok, daje szansę na jego odwrócenie. Nawet 
gdy karze, Jego uderzenia są jak pocałunki. Nawet gdy ukarze, czeka na to, by w sercu 
naszym pojawiła się choć mała szczelina skruchy. Mieszkańcy Niniwy zostali już potępieni 
i skazani na zagładę, a przecież Bóg wysłał do nich Jonasza, zmuszając go do głoszenia 
ostatniej szansy. Sodoma i Gomora zasłużyły na ogień z nieba. Abraham nie doszukał się 
w Sodomie nawet jednego sprawiedliwego, a mimo to Bóg posłał tam dwóch aniołów, 
pokazując wolę uratowania kogokolwiek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Animatorzy diakonii 
  

Alicja Smalarz 
diakonia adoracyjna 

  

Marta Fortuniak 
diakonia nauczania i prorocka 

  

Jolanta Skotnicka 
diakonia uwielbienia 

  

Maciej Mierzejewski 
diakonia prowadzenia 

spotkań 
  

Piotr Bilo 
diakonia ewangelizacyjna 

  

Jacek Fura 
diakonia modlitwy wstawien-

niczej i uwolnienia 
  

Maria Bassara 

diakonia modlitwy 
osłonowej  

  

Paweł Kobosz 
diakonia modlitwy 

w nagłych potrzebach 
  

Maria Hubert 
diakonia modlitwy 

za kapłanów 
  

Marek Wiśniewski 
diakonia liturgiczna 

  

Ewa Kruczek 
diakonia miłosierdzia 

  

Klaudia Winiarska 
diakonia medialna 

  

Wiesława Mac 
diakonia organizacyjna 

  

Paweł Wiśniowski 
diakonia techniczno-

porządkowa 

 

Modlitwy wstawiennicze 
odbywają się we wtorki 
o 17.15 – zgłoszenia  

 przez stronę 
www.miriam.rzeszow.pl 

 

Modlitwy uwolnienia  
wg. 5 kluczy Neala Lozano – 

zgłoszenia przez stronę 
www.miriam.rzeszow.pl 

Słowo Boże do medytacji 
− śr. – Łk 6, 20-26 Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom 

− czw. – Mt 1, 1-16.18-23 Maryja poczęła Jezusa za sprawą Ducha Świętego 

− pt .– Łk 6, 39-42 Obłuda 

− sob. – Łk 6, 43-49 Dobre i złe drzewo. Dobra i zła budowa 

− niedz. – Łk 15, 1-32 Radość z nawrócenia grzesznika 

− pn. – Łk 7, 1-10 Uzdrowienie sługi setnika 

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

 

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 

Jasnej Górze 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, Seminarium Od-
nowy Wiary). 

� We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 
 
  

Ogłoszenia    

1. 9 września 2016 r. (piątek) o godz. 18.00 zapraszamy do kina Zorza na film pt. „Smo-
leńsk”. Cena biletu 10 zł, zapisy u Gosi Franczyk. 

2. 13 września 2016 r. o godz. 19.00 odbędzie się Katecheza Audiowizualna pt.: „Sięgnij po 
więcej”. Gość: Marcin Zieliński. Miejsce: aula DD Tabor. Prosimy o rozwieszenie plaka-
tów. 

3. Dnia 20 września 2016 po spotkaniu modlitewnym odbędzie się spotkanie organizacyjne 
dla chętnych do posługi w diakonii modlitwy wstawienniczej. Serdecznie zapraszamy na 
to spotkanie osoby, które mają pragnienie modlitwy wstawienniczej za innych. 

4. W dniach 5-6 listopada 2016 w Krośnie odbędzie się VI Podkarpackie Forum Charyzma-
tyczne. Zapisy i szczegóły na stronie internetowej www.odnowa.piotrajana.pl 

5. W dniach 7-8 listopada 2016 w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce k. 
Rzeszowa odbędą się rekolekcje pt. “Życiodajne Słowo”, które poprowadzi ks. dr John 
Bashobora z Ugandy. Rekolekcje mają charakter zamknięty i wymagają wcześniejszej re-
jestracji. Zapisy i szczegóły na stronie internetowej: www.rekolekcjerzeszow.pl. 

6. Po spotkaniu wspólnoty zawsze przez 15 minut można podjeść do liderów i animatorów, 
aby porozmawiać. Zapraszamy, szczególnie osoby nowe, które mogą mieć jakieś pytania 
i wątpliwości.  

7. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie naszego „wspólnotowego ogni-
ska”, a w szczególności Ani i Pawłowi za udostępnienie Winnicy Maria Anna! 

 

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 ���� 


