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Gniewajcie się, a nie 
grzeszcie: niech nad 

waszym gniewem nie 
zachodzi słońce! 

 
Ef 4, 26 

 

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  

 

Co mogę zrobić, aby umilić Ci dzień? 
 

 

Wielu ludziom, na pierwszy rzut oka, Richard Paul Evans mógłby się wydawać jednym z najszczę-
śliwszych ludzi na świecie. Ten 53-letni mężczyzna pochodzący ze stanu Utah (USA) jest nie tylko 
ojcem pięciorga dzieci, ale również autorem kilku bestsellerów. Ma miliony czytelników, którzy 
entuzjastycznie witają go wszędzie tam, gdzie pojawia się przy okazji promocji swojej kolejnej 
książki. Jednak, mimo sukcesów, jakie odniósł na polu zawodowym, przez lata zmagał się z po-
ważnymi problemami w małżeństwie. Oto jak Evans pisze o tym doświadczeniu na swojej oficjal-
nej stronie internetowej: 
Siedziałem samotnie, czując jak ogarnia mnie wściekłość i frustracja. Doszedłem do ściany. Wtedy 
zwróciłem się do Boga. Zbuntowałem się przeciwko Niemu. Nie wiem, czy krzyk skierowany do 
Boga można nazwać modlitwą czy nie, ale jakkolwiek bym o tym nie mówił, nigdy tej chwili nie 
zapomnę. Modliłem się do późnej nocy. Modliłem się następnego dnia w drodze powrotnej. Mo-
dliłem się, kiedy przekraczałem próg mojego domu i spotkałem się z obojętną żoną, która ledwie 
na mnie spojrzała. Tamtej nocy, kiedy leżeliśmy w łóżku parę centymetrów od siebie, choć w rze-
czywistości dzieliła nas przepaść, ponownie pojawiło się natchnienie. Wiedziałem, co mam robić. 
Następnego ranka, jeszcze w łóżku odwróciłem się twarzą do Keri i spytałem ją: –  Jak mogę umi-
lić Ci dzień? Keri spojrzała na mnie ze złością: –  Co? 
– Jak mogę umilić Ci dzień? 
– Nie możesz – powiedziała. Dlaczego mnie o to pytasz? 
– Bo mi na tym zależy – powiedziałem. Chcę jedynie wiedzieć, co mogę zrobić, by umilić Ci dzień. 
Spojrzała na mnie z szyderą. – Chcesz coś zrobić? Posprzątaj kuchnię. Myślała, że wpadnę w złość. 
A ja, zamiast się zezłościć, przystałem na to.  
– Zgoda – odpowiedziałem. Wstałem i posprzątałem kuchnię. 
Następnego dnia spytałem ją o to samo: –  Co mogę zrobić, aby umilić Ci dzień? 
Ona zmrużyła oczy: – Posprzątaj garaż. Wziąłem głęboki oddech. Czekał mnie pracowity dzień, 
wiedziałem, że ona celowo daje mi takie zadanie. Kusiło mnie, by wybuchnąć gniewem, ale za-
miast tego, powiedziałem: – OK. 
Wstałem i następne dwie godziny spędziłem na porządkowaniu garażu. Keri nie wiedziała, co ma 
o tym wszystkim myśleć. 
Nadszedł kolejny poranek.  
– Co mogę zrobić, by umilić Ci dzień? 
– Nic – powiedziała. Nic nie możesz zrobić. Proszę, żebyś przestał zadawać to pytanie. 
– Przepraszam – powiedziałem – ale nie mogę. Obiecałem to sobie. Co mogę zrobić, by umilić Ci 
dzień? 
– Dlaczego to robisz? 
– Bo zależy mi na Tobie – powiedziałem jej – i na naszym małżeństwie. 
Następnego ranka ponownie ją o to spytałem. Zadawałem jej to pytanie co rano przez kolejne 
dni, aż w drugim tygodniu stał się cud. Kiedy zadałem Keri pytanie, jej oczy napełniły się łzami, 
a potem zaczęła gorzko płakać. Kiedy mogła już mówić, powiedziała: – Proszę, przestań mnie o to 
pytać. To nie w Tobie jest problem, ale we mnie. Trudno jest ze mną żyć, nie wiem dlaczego ze 
mną jesteś. Delikatnie ująłem jej twarz w dłonie, żeby spojrzała mi w oczy.  
– Dlatego, że Cię kocham – powiedziałem. Co mogę zrobić, by umilić Ci dzień? 
– To ja powinnam Cię o to zapytać. 
– Powinnaś – powiedziałem. Ale jeszcze nie teraz. Na razie to ja muszę się zmienić. To dla mnie 



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 

bardzo ważne. Ona oparła mi głowę na piersi. Przepraszam, że byłam taka niedobra. 
– Kocham Cię – powiedziałem. 
– Kocham Cię – odpowiedziała mi.  
– Co mogę zrobić, by umilić Ci dzień? – zapytałem. 
Uśmiechnęła się do mnie czule. –  Może moglibyśmy spędzić trochę czasu razem? Odwzajemni-
łem jej uśmiech.  
– O niczym innym nie marzę. 
Nie przestawałem zadawać jej tego pytania przez kolejnych parę tygodni. Nasz związek się zmie-
nił. Kłótnie ustały, a później Keri zaczęła pytać mnie. 
– Co mogę dla Ciebie zrobić? Jak mogę stać się lepszą żoną? 
 

Słowo Boże do medytacji 
− śr. – Mt 9, 9-13 Powołanie Mateusza 

− czw. – Łk 9, 7-9 Herod chce zobaczyć Jezusa 

− pt . – Łk 9, 18-22 Wyznanie Piotra i zapowiedź męki 

− sob. – Łk 9, 43b-45 Druga zapowiedź męki 

− niedz. – Łk 16, 19-31 Przypowieść o bogaczu i Łazarzu 

− pn. – Łk 9, 46-50 Nauka pokory 

− wt. – Łk 9, 51-56 Jezus przeciwny natychmiastowemu karaniu 

 

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. Dnia 26 września 2016 r. (poniedziałek) o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie diakonii 
prorockiej. Zbiórka przy recepcji. 

2. Dnia 27 września 2016 r. po spotkaniu modlitewnym odbędzie się spotkanie organizacyj-
ne dla członków diakonii modlitwy wstawienniczej.  

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

4. W dniach 7-9 października 2016 r. na Taborze odbędzie się kurs Nowe Życie pozwalający 
doświadczyć miłości Boga. Informacje i zapisy na stronie: www.sne.rzeszow.pl 

 

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 ���� 


