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Temu zaś, który mocą 
działającą w nas może 
uczynić nieskończenie 
więcej, niż prosimy czy 

rozumiemy, Jemu 
chwała (…)! 

 
Ef 3, 20-21 

 

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  

 

Nieskończona hojność Boga 
 

o. Augustyn Pelanowski OSPPE 
 

 

 

Jezus powiedział, że nawet za kubek wody podany jednemu z jego najmniejszych 

uczniów zostanie wyznaczona nagroda w niebie.  

 
Samarytanka była gotowa poczęstować Jezusa czerpakiem pełnym źródlanej wody. Kiedy 
Jezus ją poprosił, sięgnęła ręką po naczynie, ciągle z Nim rozmawiając. Słowa wylewały 
się z niej jak woda. Nie zdążyła nawet wykonać swej posługi, gdy Jezus wynagrodził tę 
gościnną gotowość, napełniając jej serce miłością Ducha Świętego.  
Bogu wystarczy gotowość, pragnienie zaspokojenia Jego pragnienia, chęć uczynienia dla 
Niego czegokolwiek, nawet znikomego. Bóg chce pochwycić nas na tym dobrym odruchu. 
Jest to człowiekowi potrzebne, szczególnie wtedy, gdy sam nie dostrzega w sobie niczego 
dobrego. Tak niewiele człowiek może uczynić dla Boga, dlatego w Bożych oczach liczy się 
cokolwiek, choćby kubek wody. Za tak skromną przysługę, jaką było tych kilka łyków wo-
dy, Jezus obdarował Samarytankę nagrodą strumieni wytryskujących z Jego Serca. Za 
kubek wody – źródła wieczystych wzruszeń w samym Sercu Boga.  
 
Jezus i mnie i tobie proponuje czerpać łaskę z Jego wyczerpania się w męce krzyża. Spo-
tkanie przy studni Józefa nie jest pozbawione skojarzeń. To przecież Józef był przez braci 
wrzucony w ciemną czeluść, a potem sprzedany za srebrniki. Dał się sprzedać, spo-
niewierać i poniżyć, by po latach sprowadzić swych niegodziwych braci do kraju Goszem, 
którego nazwa pochodzi od hebrajskiego goszem, czyli ulewa. Ulewa łask za ulewę łez, 
ulewa obdarowania za ulewę gorzkiego odrzucenia. Nawet za krzywdę można się od-
wdzięczyć, jeśli ma się serce choćby trochę podobne do serca Jezusa.  
 
Jezus niczego nie oczekuje od Samarytanki, nie każe jej zostać ani nie zmusza do moral-
nego prowadzenia się. Po prostu daje miłość. Jego przebaczenie i obdarowanie miłością 
nie wymusza na niej niczego. Biegnie więc szczęśliwa do miasta, ale obdarowana nie po-
trzebuje już nawet wody, po którą przyszła, więc zapomina o dzbanie, który leży przy 
studni. Pusty jak grzech.  
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
  

Dorota Motkowicz 
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. – J 2, 13-22 Mówił o świątyni swego ciała 

− czw. – Łk 17, 20-25 Królestwo Boże jest pośród was 

− pt . – Łk 17, 26-37 Dzień Syna Człowieczego nadejdzie niespodziewanie 

− sob. – Łk 18, 1-8 Wytrwałość w modlitwie 

− niedz. – Łk 21, 5-19 Jezus zapowiada prześladowania swoich wyznawców 

− pn. – Łk 18, 35-43 Uzdrowienie niewidomego pod Jerychem 

− wt. – Łk 19, 1-10 Nawrócenie Zacheusza 

 

Intencje do modlitwy 
� W intencji Ojca Świętego Franciszka o światło Ducha Świętego i siły fizyczne po-

trzebne do prowadzenia Kościoła, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Bene-
dykta XVI i ks. bpa Jana Wątroby. W intencji wszystkich kapłanów posługujących 
w Odnowie w naszej Diecezji. O moc Ducha Świętego i światłe oczy serca. 

� O rozwój naprotechnologii w Rzeszowie. 
� O błogosławieństwo Boże i ochronę przed działaniem złych duchów dla ks. Marci-

na w jego posłudze egzorcysty i modlitwy uwolnienia, oraz dla posługujących 
członków Wspólnoty, ich rodzin i bliskich. 

� O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, chęć służby i ochronę przed 
zniechęceniem. 

� W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 
� O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę i Fundację Charisma-

ta (katechezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, Wieczory Charyzmatyczne, Se-
minarium Odnowy Wiary, warsztaty modlitwy wstawienniczej, warsztaty posługi 
proroczej). 

� We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 
 
  

Ogłoszenia   

1. 11 listopada 2016 r. (piątek) o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie diakonii pro-
rockiej. Zbiórka przy recepcji.  

2. W dniach 19-20 listopada 2016 r. (sobota-niedziela) odbędą się na Taborze warsz-
taty posługi modlitwą wstawienniczą. Szczegóły i zapisy na stronie: mi-
riam.rzeszow.pl do 10 listopada 2016. 

3. 22 listopada 2016 r. o godz. 19.00 odbędzie się Katecheza Audiowizualna pt.: 
„Świadectwo Dzikiego”. Gość spotkania: Grzegorz Wacław. Miejsce: aula DD Ta-
bor. Prosimy o rozwieszenie plakatów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 ���� 


