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Miłość nie wyrządza 
zła bliźniemu. Przeto  
miłość jest doskona-

łym wypełnieniem 
Prawa 

 
Rz 1, 10 

 

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 

 

Słowo życia – lipiec 2017 
 

Letizia Magri 
 

 

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 

28) 

Utrudzeni i obciążeni. Te słowa przywodzą na myśl obraz mężczyzn i kobiet, młodych, dzieci 

i starców, dźwigających w jakiś sposób ciężary na drodze życia i ufających, że nadejdzie dzień, gdy 

będą się mogli od nich uwolnić. W tym fragmencie Ewangelii św. Mateusza słyszymy zaproszenie 

Jezusa: „Przyjdźcie do Mnie…”. A otaczał Go tłum ludzi, którzy przybyli, by Go zobaczyć i posłu-

chać. Wielu z nich to ludzie prości, biedni, słabo wykształceni, niezdolni do poznania i zachowy-

wania wszystkich skomplikowanych przepisów religijnych owych czasów. Poza tym ciążyły im 

podatki i administracja rzymska – i często był to ciężar nie do wytrzymania. Byli utrudzeni i po-

szukiwali lepszego życia. W swoim nauczaniu Jezus zwracał szczególną uwagę na nich i na tych 

wszystkich, którzy byli wyłączeni ze społeczeństwa, bo uważano ich za grzeszników. On pragnął, 

aby wszyscy mogli zrozumieć i przyjąć to najważniejsze prawo, które otwiera drzwi domu Ojca: 

prawo miłości. Ponieważ Bóg ukazuje swoje cudowne sprawy tym, którzy mają otwarte i szczere 

serca. Dzisiaj, Jezus, zaprasza także nas, byśmy się do Niego zbliżyli. On objawił się jako widzialne 

oblicze Boga, który jest miłością; Bóg, który kocha nas bezmiernie, takimi jacy jesteśmy, z naszymi 

zdolnościami i naszymi ograniczeniami, z naszymi dążeniami i naszymi upadkami. Zaprasza nas, 

byśmy zaufali Jego „prawu”, które nie jest przygniatającym ciężarem, lecz brzemieniem lekkim, 

zdolnym wypełnić radością serca tych, którzy żyją tym prawem. Ono wymaga, by nie koncentro-

wać się na sobie, lecz przeciwnie, by dzień po dniu czynić z naszego życia coraz pełniejszy dar dla 

innych. 

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” 

Jezus składa także obietnicę: „Ja was pokrzepię”. 

W jaki sposób? Przede wszystkim poprzez swoją obecność, która – jeśli wybieramy Go jako stały 

punkt odniesienia w naszym życiu – staje się w nas głębsza, rozświetlając nasze codzienne kroki 

szczególnym światłem i pozwalając nam odkryć sens życia, nawet kiedy sytuacje zewnętrzne są 

trudne. Jeśli ponadto zaczynamy miłować tak, jak czynił to sam Jezus, to w miłości znajdziemy 

siłę, by iść naprzód oraz pełnię wolności, gdyż życie Boże w nas toruje sobie drogę. 

Tak pisała Chiara Lubich: „…chrześcijanin, który nie ma stałego nastawienia, by kochać, nie zasłu-

guje na miano chrześcijanina. A to dlatego, że wszystkie przykazania Jezusa streszczają się w jed-

nym: w przykazaniu miłości Boga i bliźniego, w którym trzeba widzieć i miłować Jezusa. Miłość nie 

jest zwykłym sentymentalizmem, lecz przekłada się na konkretne życie, na służbę braciom, 

zwłaszcza tym obok nas, zaczynając od małych rzeczy, od najprostszego służenia. Charles de Fo-

ucauld powiedział: «Kiedy kogoś kochamy, bardzo realnie jesteśmy w nim my, jesteśmy w nim 

z miłością, żyjemy w nim przez miłość, nie żyjemy już dla siebie, jesteśmy ‘oderwani od siebie’, 

‘poza sobą’» To dzięki tej miłości toruje sobie w nas drogę Jego światło, światło Jezusa, zgodnie 

z Jego obietnicą: „Kto Mnie miłuje (…) temu się objawię” (Por. J 14,21). Miłość jest źródłem świa-

tła: kochając, rozumie się bardziej Boga, który jest Miłością”.  

Podejmijmy zaproszenie Jezusa, by przyjść do Niego i uznajmy, że On jest źródłem naszej nadziei 

i naszego pokoju. Przyjmijmy Jego „przykazanie” i zróbmy wszystko, by kochać, tak jak On to czy-

nił, wykorzystując tysiące okazji, które także nam się zdarzają w rodzinie, w parafii, w pracy. Od-

powiadajmy na zniewagi przebaczeniem, budujmy raczej mosty, a nie mury i służmy osobom 

przygniecionym ciężarem trudności. Odkryjemy w tym prawie nie ciężar, lecz skrzydła, które po-

zwalają nam wznosić się w górę. 



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. – Mt 13, 16-17 Prorocy i sprawiedliwi pragnęli widzieć Jezusa 

− czw. – Mt 13, 10-17 Dlaczego Jezus naucza w przypowieściach 

− pt . – Mt 13, 18-23 Wyjaśnienie przypowieści o siewcy 

− sob. – Łk 10, 38-42 Jezus w gościnie u Marty 

− niedz. – Mt 13, 44-52 Przypowieść o skarbie, o perle i o sieci 

− pn. – Mt 13, 31-35 Przypowieść o ziarnku gorczycy i o kwasie 

− wt. – Mt 13, 36-43 Wyjaśnienie przypowieści o chwaście 
 

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 cud uzdrowienia z raka dla ks. Marcina 
� Za naszą Wspólnotę - o jedność, miłość, rozwój charyzmatów, chęć służby i ochro-

nę 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 w kaplicy w DD Tabor jest modlitwa o cud uzdrowienia ks. Marcina za 

wstawiennictwem ks. Franciszka Blachnickiego. 

2.  Tydzień temu gościliśmy ks. Grzegorza Ząbka, który od września wyjeżdża na misje na Ukrainę. 

Zebraliśmy ofiarę na misje dla niego w wysokości 3700 zł. Ks. Grzegorz bardzo dziękuje wszystkim 

ofiarodawcom. 

3. Wczoraj (24 lipca) powołaliśmy Stowarzyszenie Wspólnoty Miriam. Dziękujemy wszystkim, którzy 

zaangażowali się w to dzieło. Zachęcamy do członkowstwa w tym stowarzyszeniu. Prosimy o mo-

dlitwę o sprawną rejestrację w KRS. 

4.  W dniach 27 - 30 lipca jest organizowana pielgrzymka do Wilna. Koszt 450 zł. Szczegóły i zapisy u 

Teresy Błądek. 

5.  W środę 2 sierpnia 2017 o g. 19 będzie spotkanie diakonii prorockiej w salce konferencyjnej.  

6.  W dniach 4 – 6 sierpnia 2017 odbędą się w DD Tabor rekolekcje prowadzone przez Alfreda Dudka 

i Witka Wilka. Szczegóły i zapisy na stronie: .www.fundacjazanim.pl 

7. W dniach 25 - 26 sierpnia i w dniach 1 - 2 września odbędą się warsztaty dla kobiet pt. Jak Judyta. 

Cena 200 zł. Szczegóły i zapisy u Ewy Hadały. 

8.  W dniach 22-24 września 2017 r. odbędzie się 2 część warsztatów modlitwy wstawienniczej, które 

poprowadzi Krystyna Sobczyk. Miejsce: Bernardyńskie Centrum Religijno-Kulturowe w Rzeszowie. 

Szczegóły i zapisy na stronie: www.milosierdzie.rzeszow.pl 

9.  W dniach 21-22 października 2017 r. w Warszawie odbędzie się Konferencja 24/7 pt. „Serce Da-

wida”. Wejściówka grupowa (rejestracja i płatność do 31 lipca) kosztuje 125 zł od osoby. Wszyst-

kie szczegóły tej konferencji są na stronie:  www.24-7.org.pl. Gdyby ktoś był zainteresowany wej-

ściówką grupową, to proszę o zgłoszenia do Ewy Hadały. 

 
 

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 � 


