24 stycznia 2017
Wiecie bowiem, że
z waszego odziedziczonego po przodkach złego
postępowania zostaliście
wykupieni nie czymś
przemijającym, srebrem
lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa,
jako baranka niepokalanego i bez zmazy.
1 P 1, 18

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
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Jeszcze raz
O. Augustyn Pelanowski OSPPE
Miłosierdzie jest miłością, która kocha jeszcze raz! Tomasz zwątpił. Jego wątpienie otarło się
o rezygnację z oczekiwania na miłość, która objawiła się jeszcze raz. Zwątpienie leży po drugiej
stronie miłosierdzia, jak cień jest zawsze naprzeciwko światła. Żaden grzech nie potrafi tak zdewastować duszy ludzkiej jak zwątpienie. Poza nim jest już tylko rozpacz.
Jezus wrócił po ośmiu dniach, gdy uczniowie byli razem wewnątrz domu. Zaznaczono, że zbierali
się wewnątrz, bo byli to ludzie żyjący wewnętrznie, głęboko, duchowo. Jezus wrócił do wspólnoty, która ciągle się zbierała i oczekiwała. Wrócił jak miłość miłosierna, która jeszcze raz chce kochać przez przebaczenie. Możliwe, że po uzdolnieniu uczniów we władzę przebaczania grzechów
Jezus sam zademonstrował na Tomaszu, w jaki sposób ma się dokonywać przebaczenie: wpuszczać do wnętrza serca, choćby przez rany; ponownie dawać szansę; wierzyć w wątpiących; wyciągać ręce do tych, którzy je zranili gwoźdźmi; przekraczać drzwi zamknięte; ryzykować nawet złamanie serca, przygwożdżenie, przebicie, byleby tylko pozyskać wszystkich wątpiących Tomaszów.
Miłosierdzie jest dostępne najbardziej dla tych, którzy sami go nie odmawiają swym krzywdzicielom. Sąd nieubłagany natomiast jest dla tych, którzy innym nie czynią miłosierdzia. Łacińskie tłumaczenie Biblii (Wulgata) nazwało rany Jezusa Signa Clavoirum – znaki gwoździ. W języku wojskowym signa oznacza chorągiew, a nawet komendę wojskową nakazującą wyruszenie na bitwę.
Być może to nieprzypadkowe skojarzenie, gdyż prawdziwa wojna toczy się w człowieku, pomiędzy zwątpieniem a wiarą w miłosierdzie Boga. Jezus wolał być skrzywdzony, niż osądzić krzywdzicieli i tych, którzy Go opuścili i zwątpili. Zależy Bogu na nas wszystkich i jest wierny swej miłości.
Niedowiarstwo Tomasza, przeniknęło nie mniej głęboko do serca Jezusa niż włócznia. Gotowy był
jednak jeszcze raz odsłonić bok i poczuć się dotkniętym do żywego, byleby tylko Tomasz nie pozostał niedowiarkiem. Jezus, ukazując się uczniom z ranami, utożsamił się ze wszystkimi napiętnowanymi przez społeczeństwo. Niewolnicy byli napiętnowani na czole lub nosili obrożę na szyi.
Dzwonki dla trędowatych, żółta łata lub gwiazda na ubraniu dla Żydów, numery identyfikacyjne
dla więźniów obozów koncentracyjnych, wilcze bilety dla „nielewomyślnych” w czasach komunizmu, żółte włosy dla prostytutek. Ludzie są stygmatyzowani do dziś i do dziś stygmaty Jezusa są
dla nich jedyną szansą na odzyskanie godności. W żadnej religii jednak żaden bóg czy prorok nie
jawił się swoim wyznawcom jako naznaczony czy napiętnowany, oprócz Jezusa Chrystusa. Wszyscy odtrąceni, piegowaci, o rudych włosach, niezgrabni, brzydcy, rozwiedzeni, pominięci, sieroty,
alkoholicy, narkomani wbijający jak gwoździe igły w swe ręce i nogi, bezdomni, śmierdzący,
zgwałceni, znieważeni pobiciem, przestępcy, bezskutecznie szukający kogoś, kto by im zaufał i dał
jakąś pracę, beznadziejni nieudacznicy, zniewoleni, okaleczeni fizycznie i moralnie mogą w naznaczonym ranami Chrystusie zobaczyć swój obraz.

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 wstawienniczej i uwolnienia
Maria Bassara
diakonia modlitwy
osłonowej
Paweł Kobosz
diakonia modlitwy
w nagłych potrzebach
Dorota Motkowicz
diakonia modlitwy
za kapłanów
Marek Wiśniewski
diakonia liturgiczna

Słowo Boże do medytacji
−
−
−
−
−
−
−

śr. – Mk 16, 15-18 Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię
czw. – Łk 10, 1-9 Rozesłanie uczniów
pt . – Mk 4, 26-34 Rozwój królestwa Bożego
sob. – Mk 4, 35-41 Jezus ucisza burzę
niedz. – Mt 5, 1-12a Błogosławieni ubodzy w duchu
pn. – Mk 5, 1-20 Uwolnienie opętanego w Gerazie
wt. – Mk 5, 21-43 Wskrzeszenie córki Jaira i uzdrowienie kobiety

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 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. Marcina 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 Charismata (katechezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, Wieczory Charyzmatyczne, Seminarium Odnowy Wiary, warsztaty posługi proroczej).
We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.

Ogłoszenia

Ewa Kruczek
diakonia miłosierdzia
Klaudia Winiarska
diakonia medialna
Wiesława Mac
diakonia organizacyjna
Paweł Wiśniowski
diakonia technicznoporządkowa

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

1. Dnia 25 stycznia 2017 r. o godz. 19.00 zapraszamy na wydarzenie historyczne lepsze niż
Bitwa pod Grunwaldem :) czyli na koncert kolęd w wykonaniu zespołu Manitou i Wspólnoty Miriam. Miejsce: aula DD Tabor. Zaproście znajomych.
2. Dnia 26 stycznia 2017 r. o godz. 18.30 w kościele Judy Tadeusza odbędzie "Spotkanie ze
Słowem Bożym". Omawiana będzie Ewangelia wg św. Mateusza.
3. W dniach 28 - 29 stycznia 2017 r. organizujemy warsztaty prorockie. Prosimy o modlitwę
w tej intencji. Osoby, które zgłosiły się do posługi na warsztatach zapraszamy w piątek 27
stycznia o godz. 19.00 do pomocy w przygotowaniu auli, recepcji i sali gimnastycznej. Prosimy potraktować to spotkanie jako bardzo ważne i o obecność na nim.
4. W dniach od 1 lutego 2017 r. do 8 marca 2017 r. w każdą środę o godz. 18.00 w auli DD
Tabor odbędzie Seminarium Odnowy Wiary dla Młodych, które poprowadzi Marcin Zieliński. Zapisy są na stronie www.miriam.rzeszow.pl. Prosimy o Waszą mobilizację i rozwieszenie plakatów oraz skierowanie zachęty do młodych.
5. Dnia 31 stycznia 2017 r. (wtorek) odbędzie się nasza Msza Święta Wspólnotowa i adoracja
Najświętszego Sakramentu. Rozpoczęcie o godz. 19.00 na dużej auli (zmiana godziny!).
Nie będzie adoracji o godzinie 17.00. O godz. 17.30 odbędzie się ostatnie spotkanie Rady
Wspólnoty w starym składzie.
6. W dniach 11 - 12 lutego 2017 r. w Tarnowie odbędzie się sesja formacyjna pt. „Moc
Uzdrowienia”. Wspólnota Miłosierdzie organizuje autokar w cenie 55 zł (dojazd i powrót
sobota, dojazd i powrót niedziela). Szczegóły: Elżbieta Dziedzic tel. 602750553. Zapisy na
sesję są na stronie: www.forum.moscice.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

