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Dlatego oto Ja posyłam 
do was proroków,  

mędrców i uczonych. 
Jednych z nich zabijecie 

i ukrzyżujecie; innych 
będziecie biczować  

w swych synagogach  
i przepędzać z miasta do 

miasta 
 

Mt 23, 34 

 

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 

 

Jakim prawem? 
 

 
O. Grzegorz Kramer SJ 

 
 
Jezus wraz z uczniami przyszli znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili 

do Niego arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi i pytali Go: „Jakim prawem to czynisz? I kto 

Ci dał tę władzę, żeby to czynić?” 

 Jezus im odpowiedział: „Zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie Mi na nie, a powiem 

wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba czy też od ludzi? Od-

powiedzcie Mi”. Oni zastanawiali się między sobą: „Jeśli powiemy: «Z nieba», to nam za-

rzuci: «Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?» Powiemy: «Od ludzi»”. Lecz bali się tłumu, 

ponieważ wszyscy uważali Jana rzeczywiście za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: 

„Nie wiemy”. Jezus im rzekł: „Więc i Ja nie powiem wam, jakim prawem to czynię”. 

(Mk 11, 27-33) 
 
W tekście Ewangelii widać, jak z Bogiem można czasem kombinować. 
 
Faryzeusze widzieli czyny Pana, widzieli cuda, a jednak się tym nie przejmowali, nie zmie-
niali swojego myślenia i postępowania. Kiedy to, co Jezus robi, mówi, zaczyna niepokoić 
ich serca – atakują: jakim prawem to czynisz? Tak jest najprościej – zaatakować, nie prze-
jąć się. I to dziś nie jest wyrzut ze strony Boga, to zaproszenie do dialogu z Nim, szczerego 
(czasem do bólu), o moim życiu, o tym, co naprawdę się w nim dzieje. A więc chciejmy 
dziś z Nim pogadać (zadanie domowe) o swoim życiu, by razem z Nim poszukać rozwią-
zań. Zobaczyć w Nim kogoś, kto naprawdę, jeśli się wtrąca w nasze życie, to tylko po to, 
by nam pokazać, jak sami się uwikłaliśmy. 
 
Może warto dziś  zobaczyć, że niekoniecznie życie chrześcijanina oznacza oczekiwanie na 

niebo, bo Ten, na którego czekamy, JUŻ JEST! Mówienie o czekaniu może być wygodne, 
bo czekać jest prosto. Tymczasem On przyszedł i chce nas posłać do innych. Czasami 
mówienie o przychodzeniu Boga, a tym bardziej o Jego odchodzeniu, wygląda na sprytny 
wybieg, pozwalający pobożnemu człowiekowi na święte lenistwo. Nic prostszego nad 
nieustanne czekanie. Czekając, nic więcej już nie muszę robić. Tymczasem Jezus pragnie 
nas posłać do roboty, do tych, pośród których sam żyje, byśmy wspólnie z Nim zaradzali 
biedom tego świata. Posłać nas takimi, jakimi jesteśmy, z naszymi mocnymi stronami, ale 
też z naszymi słabościami i grzechami, łącznie z tym, że czasem pojawia się pokusa prze-
kombinowania Boga na nasze. 
 
Czekamy i kombinujemy? Czy działamy i z Nim omawiamy nasze życie? 

 



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. – Łk 1, 39-56 Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję 

− czw. – J 17, 20-26 Aby stanowili jedno 

− pt . – J 21, 15-19 Piotr pasterzem Kościoła 

− sob. – J 21, 20-25 Zakończenie Ewangelii św. Jana 

− niedz. – J 20, 19–23 Jezus daje Ducha Świętego  

− pn. – J 2, 1-11 Wesele w Kanie Galilejskiej 
− wt. – Mk 12, 13-17 Podatek należny Cezarowi 
 
 

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. 11 czerwca 2017 r. (niedziela) o godz. 18.00 zapraszamy do kina Zorza na premie-
rę filmu pt. „Szare Anioły” oraz spotkanie z reżyserem. Bilety w cenie 15 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 � 


