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Nie wstydź się wyznać 
swych grzechów, a nie 

zmagaj się z prądem 
rzeki 

 
Syr 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 
(duża aula DD Tabor) 

 
 

 
Telefon Wspólnoty 
� 884.31.51.51 

 
 

Struktura Wspólnoty 
ks. Marcin Szopiński 

pasterz 

Marta Fortuniak  

lider 

Maciej Mierzejewski 

v-ce lider 

Joanna Wojdyło  

skarbnik 

 

Spowiedź pomaga dbać o “higienę” sumienia 
 

 

Piotr Kosiarski 

 
 
Chciałbym zacząć od tego, że częstotliwość spowiedzi to bardzo osobista sprawa. To, że 
ktoś spowiada się np. co trzy miesiące wcale nie oznacza, że będzie to dobre dla wszyst-
kich. 
  
Staram się spowiadać regularnie, co dwa tygodnie. Częsta spowiedź pozwala mi lepiej 
pracować nad sobą i dbać o "higienę" sumienia. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że ko-
muś innemu może wystarczyć spowiadanie się raz w miesiącu lub rzadziej. Uważam, że 
o wiele ważniejsza od częstotliwości spowiedzi jest jej regularność. 
  
Chociaż spowiadam się często, wiem, że codzienne grzechy nie są przeszkodą w przyj-
mowaniu Komunii Świętej. Chrystus przyszedł do grzeszników, a Jego Ciało gładzi nasze 
winy. 
  
Uważam, że każdy grzech, bez względu na to, czy jest ciężki, czy lekki, odwraca mnie od 
Boga. Spowiedź jest dla mnie ponownym zwróceniem się ku miłosiernemu Ojcu, który 
zawsze czeka z szeroko otwartymi ramionami. 
  
W pracy nad sobą bardzo pomaga mi stały spowiednik. Kapłan, któremu regularnie wy-
znaję grzechy, wie o mnie znacznie więcej niż ksiądz, który patrzy na mnie przez pryzmat 
kilkuminutowej rozmowy. Uważam, że stały spowiednik realnie mi pomaga, a jego rady 
i towarzyszenie przynoszą konkretne, dobre owoce. 
  
Myślę, że warto szukać stałego kierownika. Można to robić na wiele sposobów: spowia-
dać się u różnych kapłanów, pytać znajomych, sprawdzać w internecie dyżury w konfe-
sjonałach. 
  
Korzystając z częstej spowiedzi, dobrze jest pamiętać, że sakrament pokuty to nie "pralka 
czyszcząca nasze sumienia", które później możemy do woli paskudzić. To pułapka, która 
może się okazać równie niebezpieczna jak brak spowiedzi w ogóle. Taką kwestię na pew-
no pomoże rozstrzygnąć stały spowiednik. 
  
Regularna spowiedź jest wielkim darem i okazją do nawrócenia. Chociaż Bóg przebacza 
każdy nasz grzech, zanim jeszcze go popełnimy, sakrament pokuty jest nam potrzebny, 
by nie zapominać o tym, jak wielką miłością zostaliśmy obdarzeni. 

  

 



Animatorzy diakonii 
  

Justyna Haber 
diakonia modlitewna 

  

 

 

Marta Fortuniak 
diakonia prorocka 

  

 

 

Jolanta Skotnicka 
diakonia uwielbienia 

  

 

 

Maciej Mierzejewski 
diakonia prowadzenia 

spotkań 
  

 

 

Piotr Bilo 
diakonia nauczania 

  

 

 

Barbara Zacharska 
diakonia modlitwy wstawien-

niczej i uwolnienia 
  

 

 

 
 

Elżbieta Burek 
diakonia modlitwy 

za kapłanów 
  

 

 

Tomasz Stępień 
diakonia liturgiczna 

  

 

 

Barbara Siorek 
diakonia miłosierdzia 

  

 

 

Klaudia Winiarska 
diakonia medialna 

  

 

 

Ewa Hadała 
diakonia organizacyjna 

  

 

 

Wojciech Wojdyło 
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 15, 1-8 Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity 

− czw. – J 15, 9-11 Wytrwajcie w miłości mojej 

− pt . – J 15, 12-17 To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali 

− sob. – J 15, 18-21 Nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem 

− niedz. – J 14, 15–21 Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy 

− pn. – J 15, 26-16, 4a Duch Prawdy będzie świadczył o Jezusie 
− wt. – J 16, 5-11 Jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie 
 

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 błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla ks. Marcina w jego posłudze egzor-

cysty i modlitwy uwolnienia, oraz dla posługujących członków Wspólnoty, ich ro-
dzin 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 (katechezy audiowi-

zualne, portal Żywa Wiara, Wieczory Charyzmatyczne, Festiwal Wiary). 
� We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 
 
 
 
  
 

Ogłoszenia   

1. Codziennie o godz. 21.00 w kaplicy w Domu Diecezjalnym Tabor jest modlitwa 
o cud uzdrowienia ks. Marcina za wstawiennictwem ks. Franciszka Blachnickiego 
(różaniec, koronka lub uwielbienie Boga). 

2. 17 maja 2017 r. (środa) o godz. 18.00 zapraszamy na Wieczór Charyzmatyczny. 
W programie: konferencja, Eucharystia, adoracja i uwielbienie Najświętszego Sa-
kramentu oraz świadectwa (miejsce: aula DD Tabor). 

3. 19 maja 2017 r. zapraszamy na NOC CHWAŁY w kościele pw. Św. Wojciecha i Św. 
Stanisława (kościół farny) w Rzeszowie w godz. od 19.00 do 5.30. Nasza wspólno-
ta pełni posługę od 19.00 do 22.00. 

4. 21 maja 2017 r. (niedziela) o godz. 16.00 zapraszamy do kina Zorza na film pt. „Te-
raz i w godzinę śmierci”. Cena biletu 10 zł do nabycia na miejscu. 

 

 

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 � 


