
 

20 grudnia 2016 BIULETYN WSPÓLNOTY, ROK IX, NUMER 407 
 

 
…Pójdźmy do Betlejem 
i zobaczmy, co się tam 
zdarzyło i o czym nam 

Pan oznajmił. 
 

Łk 2, 15 

 

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  

 

 

 

    

B óg jest dobry!B óg jest dobry!B óg jest dobry!B óg jest dobry!    

P rzyszedł na • w iat w  D zieci• tku Przyszedł na • w iat w  D zieci• tku Przyszedł na • w iat w  D zieci• tku Przyszedł na • w iat w  D zieci• tku     

JJJJeeeezus,zus,zus,zus,    

B y m nie sob•  nie speszy• , by m nie rozbroi•  m iłoB y m nie sob•  nie speszy• , by m nie rozbroi•  m iłoB y m nie sob•  nie speszy• , by m nie rozbroi•  m iłoB y m nie sob•  nie speszy• , by m nie rozbroi•  m iło• ci• ...• ci• ...• ci• ...• ci• ...    

G ł• bokiej rado• ci i odw a• nego G ł• bokiej rado• ci i odw a• nego G ł• bokiej rado• ci i odw a• nego G ł• bokiej rado• ci i odw a• nego     

przyj• cia Jezusa Chrystusa, przyj• cia Jezusa Chrystusa, przyj• cia Jezusa Chrystusa, przyj• cia Jezusa Chrystusa,     

D o siebie D o siebie D o siebie D o siebie ---- na dzi• , na j na dzi• , na j na dzi• , na j na dzi• , na juuuutrotrotrotro ............    

na cały N ow y R ok!na cały N ow y R ok!na cały N ow y R ok!na cały N ow y R ok!    

    

K s. M arcin  Szopi• ski i K s. M arcin  Szopi• ski i K s. M arcin  Szopi• ski i K s. M arcin  Szopi• ski i L iderzy.L iderzy.L iderzy.L iderzy.    
 

Słowo Boże do medytacji 



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 

− śr. – Łk 1, 39-45 Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza 

− czw. – Łk 1, 46-56 Maryja dziękuje za wcielenie się Syna Bożego 

− pt . – Łk 1, 57-66 Narodzenie Jana Chrzciciela 

− sob. – Łk 1, 67-79 Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce 

− niedz. – Łk 2, 1-14 Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel 

− pn. – Mt 10, 17-22 Duch Ojca waszego będzie mówił przez was 

− wt. – J 20, 2-8 Jan ujrzał i uwierzył 
 

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. 
� 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 posługi proroczej). 

� We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 
 
  

Ogłoszenia   

1. 27 grudnia 2016 r., nie będzie spotkania modlitewnego na Taborze. Zapraszamy na godz. 

18.00 na Mszę Świętą do Katedry w intencji bp. Jana Wątroby, z okazji jego imienin. 

2. Przygotowujemy się we Wspólnocie do wyborów liderów. Dnia 3 stycznia 2017 r. będzie-

my podawać swoich kandydatów na lidera Wspólnoty. Prosimy o modlitwę i post w tej in-

tencji. 

3. 10 stycznia 2017 r. zapraszamy wszystkich członków naszej Wspólnoty na spotkanie 

opłatkowe. Prosimy o włączenie się w organizację. Kontakt w tej sprawie z Wiesią Mac. 

4. W dniach 28 - 29 stycznia 2017 r. będą Warsztaty Prorockie. Szczegóły i zapisy na naszej 

stronie (zapisy do 14 stycznia). Prosimy o rozwieszenie plakatów. 

5. Od 1 lutego 2017 r. do 8 marca 2017 r. w każdą środę o godz. 18.00 będzie odbywać się 

Seminarium Odnowy Wiary dla Młodych, które poprowadzi Marcin Zieliński. Seminarium 

jest skierowane do uczniów począwszy od bierzmowania, po szkołę średnią i wyższą do 30 

roku życia. Prosimy o modlitwę w tej intencji oraz o pomoc w organizacji seminarium. 

Kontakt z Martą Fortuniak. 

 
 
 
 

 

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 ���� 


