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Jak bowiem obfitują 

w nas cierpienia  
Chrystusa, tak też 

wielkiej doznajemy 
przez Chrystusa  

pociechy 
 

2 Kor 1, 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  

 

Kamienie wiecznej budowli 
 

Z listów św. Ojca Pio z Pietrelciny, prezbitera 
(Wyd. 1994: II, 87-90, nr 8) 

 

Boski Budowniczy poprzez ustawiczne ciosy zbawczego dłuta i dokładne wygładzanie 
stara się przygotować kamienie, z których wznosi wieczną budowlę, jak śpiewa najła-
skawsza Matka nasza, święty Kościół katolicki w hymnie brewiarzowym na poświęcenie 
kościoła. I tak jest naprawdę.  
Każda dusza przeznaczona do wiecznej chwały może nazwać siebie w sposób najwłaściw-
szy kamieniem przygotowywanym do wzniesienia wiecznej budowli. Obowiązkiem bu-
downiczego, chcącego jak najlepiej wznieść świątynię, jest przede wszystkim wygładzenie 
kamieni, które mają ją tworzyć. Osiąga on to poprzez ciosy młota i dłuta. Tak również 
postępuje Ojciec niebieski z wybranymi duszami, które już od zawsze, dzięki Jego najwyż-
szej mądrości i opatrzności, zostały przeznaczone do wzniesienia wiecznej budowli.  
Dusza zaś przygotowana do królowania wraz z Chrystusem w niebieskiej chwale winna 
być wygładzona uderzeniami młota i dłuta, którymi posługuje się Boski Budowniczy, aby 
przygotować kamienie, czyli wybrane dusze. A czym są owe ciosy młota i dłuta? Są to 
ciemności, moja siostro, obawy, pokusy, boleści duszy i duchowe lęki, zdradzające jakąś 
chorobę, oraz udręki ciała.  
Dziękujcie zatem nieskończonej dobroci wiekuistego Ojca, który w ten sposób traktuje 
duszę waszą przeznaczoną do zbawienia. Dlaczegóż się nie chlubić z tych dobrodziejstw 
najlepszego ze wszystkich ojców? Otwórzcie serce owemu niebieskiemu Lekarzowi dusz 
i powierzcie się całkowicie z pełną ufnością Jego najświętszym ramionom: On was traktu-
je jako wybranych, abyście szli tuż za Jezusem na wzgórze Kalwarii. Ja z radością i we-
wnętrznym wzruszeniem będę patrzył, w jaki sposób zadziała w was łaska.  
Nie wątpcie, że wszystko, co spotkało wasze dusze, zrządził Pan. Nie lękajcie się tak bar-
dzo popadnięcia w zło, czyli znieważenia Boga. Niech wam wystarczy świadomość, że 
w całym biegu waszego życia nigdy nie obraziliście Pana, który, owszem, coraz to bardziej 
jest uwielbiany.  
Jeżeli ten najłaskawszy Oblubieniec waszej duszy ukrywa się, czyni to nie dlatego, jak 
sądzicie, że chciałby was ukarać za wasze niewierności, lecz dlatego, iż coraz bardziej 
próbuje On wierność i stałość waszą. Chce On jednocześnie dokładniej oczyścić waszą 
duszę z drobnych przywiązań uczuciowych, które są niewidoczne dla oczu ciała; myślę 
o tych przywiązaniach i winach, od których nawet człowiek sprawiedliwy nie jest wolny. 
Mówi bowiem Pismo Święte: "Prawy siedmiokroć upadnie".  
I wierzcie mi, że gdybym nie wiedział, iż tak bardzo cierpicie, cieszyłbym się mniej, po-
nieważ rozumiałbym, że Pan dał wam mniej pereł... Odrzućcie, jako pokusy, nieprzyjazne 
wątpliwości... Odrzućcie też wahania, które odnoszą się do sposobu waszego życia, mia-
nowicie, że nie słyszycie Bożych wezwań i opieracie się słodkim zachętom Oblubieńca. 
Wszystko to nie pochodzi od dobrego ducha, lecz od złego. Są to diabelskie sztuczki, któ-
re zmierzają do tego, abyście odeszli od doskonałości lub przynajmniej opóźnili się 



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 

w drodze do niej. Nie gaście ducha!  
A kiedy Jezus się objawia, dziękujcie Mu; jeśli się ukrywa, to też Mu dziękujcie: wszystko 
to są rozkosze miłości. Pragnę, abyście wraz z Jezusem na krzyżu oddali ducha i wraz 
z Nim wykrzyknęli: "Wykonało się". 
 
 

Słowo Boże do medytacji 
− śr. – Łk 11, 1-4 Jezus uczy modlitwy 

− czw. – Łk 11, 5-13 Wytrwałość w modlitwie 

− pt . – Łk 11, 15-26 Walka Chrystusa ze złym duchem 

− sob. – Łk 11, 27-28 Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego 

− niedz. – Łk 17, 11-19 Wiara uzdrowionego cudzoziemca 

− pn. – Łk 11, 29-32 Znak Jonasza 

− wt. – Łk 11, 37-41 Czystość wewnętrzna 

 

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, warsztaty modlitwy wstawienniczej, warsztaty posługi proroczej). 

� We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 
 
  

Ogłoszenia    

1. 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 

2. 13 października 2016 r. (czwartek) o godz. 19.00 zapraszamy do kina Zorza na film pt. 
„Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham”. Cena biletu 10 zł, zapisy u Gosi Franczyk. 

3. 15 października 2016 r. organizowany jest wyjazd do Częstochowy na Wielką Pokutę. Ce-
na 45 zł, wyjazd autokarem z Taboru o godz. 4.30. Zapisy u Gosi Franczyk. Serdecznie za-
praszamy! 

4. 29 października 2016 r. jedziemy na posługę modlitwą wstawienniczą do Przemyśla. 
Członków diakonii modlitwy wstawienniczej chętnych do posługi prosimy o zgłoszenie się 
do Barbary Lech. 

5. 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 

 

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 ���� 
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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  
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