26 września 2017

(…) Kto ma uszy do
słuchania,
niechaj słucha!

BIULETYN WSPÓLNOTY, ROK X, NUMER 440

Jak powstaje największe słuchowisko radiowe w Europie BIBLIA AUDIO?

Mk 4, 9

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

Skąd wziął się pomysł na realizację takiego projektu?
Pomysł narodził się w głowie Krzysztofa Czeczota, założyciela firmy OSORNO, znanej dotychczas
z realizacji takich audiobooków, jak „Krzyżacy”, „Karski”, „Karaluchy”, „Gra o Tron” czy „Blade
Runner”. Biblia jest dziełem, z którego czerpią wszystkie gatunki literackie, bogatym w wątki inspirujące twórców sztuki na przestrzeni wieków. Każdy o niej słyszał, ale niewielu tak naprawdę
przeczytało Biblię. Realizacja tego projektu to pierwsza dźwiękowa adaptacja najważniejszej księgi w dziejach świata, zrealizowana na taką skalę.
Czy jest to inicjatywa kościelna?
Nie. BIBLIA AUDIO superprodukcja to wspólne działanie Krzysztofa Czeczota, Wydawnictwa Pallottinum, Narodowego Instytutu Audiowizualnego, firmy ORANGE, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i tysięcy ludzi, którzy wsparli projekt.
Czy Kościół popiera Waszą inicjatywę?
Tak. Otrzymaliśmy imprimatur od Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polskiego Księdza
Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Nie prosiliśmy jednak władz Kościoła Katolickiego o jakiekolwiek wsparcie finansowe, gdyż chcemy ten projekt oprzeć przede wszystkich na ludziach, którzy będą mogli go wspierać z różnych powodów, nie tylko związanych z wiarą.
Czy Biblia Audio będzie płatna?
Biblia Audio będzie zawsze dostępna nieodpłatnie na stronie bibliaaudio.pl. Biblia Audio dostępna jest także w formie płyt CD i pendrivów w sklepie www.sklep.osorno.pl . Cały dochód ze
sprzedaży wspiera produkcję kolejnych część BIBLII AUDIO. Produkcja słuchowiska rozpoczęła się
w lutym 2015 roku i została uruchomiona ze środków firmy OSORNO. Ponieważ jednak skala tego
projektu jest bardzo duża część potrzebnych funduszy pozyskujemy ze zbiórki społecznej, część
od sponsorów, część od koproducenta Narodowego Instytutu Audiowizualnego.
Czy aktorzy występujący w audiobooku robią to charytatywnie?
Przede wszystkim zależy nam na doskonałej jakości wszystkich nagrań, a żeby taką osiągnąć, musimy zaangażować profesjonalistów. Dlatego do produkcji zatrudniamy profesjonalistów, którym
płacimy należne wynagrodzenie.
Przekład, której BIBLII jest nagrywany?
W nagraniach wykorzystujemy Biblię Tysiąclecia, tłumaczenie z 1965 roku (wydanie V).
Czy materiał zawiera całą Biblię czy tylko wybrane fragmenty?
Słuchowisko, które realizujmy zawiera całość Pisma Świętego, poza tekstami narratora, w których
mowa jest o tym, jak postać mówi kolejną kwestię – „powiedział Jezus” „odpowiedział Piotr”
Dlaczego adaptacja, a nie oryginał?
Rozróżnijmy, o jakiej adaptacji mowa. To nie jest adaptacja, jaką często stosuje się na potrzeby
filmu – nie chcemy nic usuwać z treści Biblii. W dialogach pomiędzy bohaterami nie będzie tylko
wskazań, który z bohaterów mówi. Chcemy nadać temu „filmową jakość dialogowania ze sobą”.
Jest to natomiast adaptacja dźwiękowa, Krzysztof i jego zespół stworzą odpowiednie dźwięki
w tle.
Czy to wydanie Biblii kierowane jest tylko do dorosłych, czy dla dzieci też?
Do wszystkich. Dzięki podzieleniu Biblii na fragmenty, będzie istniała możliwość stworzenia własnej playlisty, w tym playlist dla dzieci, z ulubionymi czy ważnymi fragmentami. Biblia jest bardzo
różnorodna, dlatego przed nami duże wyzwanie: w jaki sposób ukazać brutalne sceny, by nie były

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 wstawienniczej 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 technicznoporządkowa

Modlitwy wstawiennicze
odbywają się we wtorki
o 17.15 – zgłoszenia
przez stronę
www.miriam.rzeszow.pl

obrazoburcze lub drastyczne. Chcemy oddać te wszystkie ważne emocje za pomocą dźwięków
i dobrze dobranej muzyki.
źródło: www.bibliaaudio.pl

Słowo Boże do medytacji
−
−
−
−
−

śr. – Łk 9, 1-6 Rozesłanie Apostołów
czw. – Łk 9, 7-9 Herod chce zobaczyć Jezusa
pt . – Łk 9, 18-22 Wyznanie Piotra i zapowiedź męki
sob. – Łk 9, 43b-45 Druga zapowiedź męki
niedz. – Mt 21, 28–32 Nawrócenie prowadzi do zbawienia
− pn. – Mt 18, 1-5.10 Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego
− wt. – Łk 9, 51-56 Jezus przeciwny natychmiastowemu karaniu

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.
 W intencji ks. Marcina – o życie wieczne.
 W intencji naszej Wspólnoty o jedność i chęć służby, za osoby uczestniczące i posługujące
w modlitwach uwolnienia.
 W intencji małżeństw przeżywających kryzysy.
 O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne,
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 będziemy modlić się
przez jeden miesiąc (czyli do dnia 18 października 2017) za śp. Ks. Marcina Szopińskiego.
2. 7 października 2017 r. bierzemy udział w projekcie Różaniec Do Granic. Szczegóły i zapisy
u Pawła Wiśniowskiego.
3. Od 11 października 2017 r. do 29 listopada 2017 r. odbędzie się Seminarium Odnowy
Wiary w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Rzeszowie (daw. Bzianka). Seminarium poprowadzi ks. Krzysztof Kołodziejczyk. Szczegóły na naszej stronie internetowej:
www.miriam.rzeszow.pl.
4. 13 października 2017 r. (piątek) o godz. 18.00 zapraszamy do kina Zorza na film pt. „Dwie
korony”. Bilety w cenie 10 zł, do nabycia u Gosi Franczyk w kinie 30 min przed seansem.
5. 14 października 2017 r. (sobota) w godz. 9.00-20.00 zapraszamy na rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych. Prowadzi o. Remigiusz Recław SJ, miejsce: oratorium DD
Tabor, wstęp wolny, bez zapisów. Szczegóły na naszej stronie internetowej:
www.miriam.rzeszow.pl.

Modlitwy uwolnienia
wg. 5 kluczy Neala Lozano –
zgłoszenia przez stronę
www.miriam.rzeszow.pl
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