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Uczyniwszy zaś składkę 
pomiędzy ludźmi, posłał do 

Jerozolimy około dwu  
tysięcy srebrnych drachm, 

aby złożono ofiarę za 
grzech. Bardzo pięknie 

i szlachetnie uczynił, myślał 
bowiem o zmartwychwsta-
niu. Gdyby bowiem nie był 

przekonany, że ci zabici 
zmartwychwstaną, to  
modlitwa za zmarłych  

byłaby czymś zbędnym 
i niedorzecznym 

 
2 Mch 12, 43-44 

 

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 

 

5 powodów, by modlić się za dusze czyśćcowe 
 

 
"Czyściec ukazuje, jak wielką miłością darzy nas Bóg i zmazuje wady u tych, którzy pragną się 
z Nim zjednoczyć" ˗ św. Josemaria Escriva. 
  
 
Oto pięć powodów dla których warto modlić się o ukojenie dla braci i sióstr w Czyśćcu: 
 
1. Ból jest prawdziwy 
Cierpienie odczuwane w Czyśćcu jest porównywane przez świętych do płonięcia w ogniu. W za-
sadzie, niektórzy święci twierdzą, iż ból przeszywający dusze nieznacznie różni się od tego do-
znawanego w piekle. Oczekiwanie na życie w Niebie prowadzi do duchowej agonii. Święty To-
masz z Akwinu wyjaśnia: "Im bardziej człowiek czegoś pragnie, tym bardziej odczuwalny jest brak 
danej rzeczy. Po naszym życiu doczesnym Bóg pragnie zwiększyć w nas poczucie sprawiedliwości, 
słuszności. Dlatego nie stawia on na naszej drodze żadnych przeszkód. Natomiast dusza odczuwa 
ogromne cierpienie, ponieważ nieustannie Go oczekuje". 
Powyższe słowa wyjaśniają, jak wielką mękę przeżywają duszę w Czyśćcu, jednakże nawet dzięki 
nim nie jest możliwe pełne zrozumienie cierpienia. 
2. Dusze to nasi krewni 
Łączą nas więzy krwi ˗ babcie, ciocie, wujkowie i rodzice ˗ wszyscy ci, którzy odeszli, prawdopo-
dobnie są teraz w Czyśćcu. Powinniśmy modlić się za ich dusze, bo jest to oznaka naszej miłości. 
Nawet jeśli nie znasz bądź nie masz zmarłych krewnych w rodzinie, to wszystkie dusze w Czyśćcu 
są naszymi braćmi i siostrami. Poprzez chrzest jesteśmy spokrewnieni w Chrystusie, zatem więź 
ta powinna nas zachęcać do działania w imieniu tych osób, które same nie mogą już niczego 
uczynić. 
3. Ty też możesz tam trafić  
Bądźmy szczerzy, większość z nas nie jest wystarczająco święta, by przejść obok Czyśćca prosto 
do Nieba. Dlatego bardzo prawdopodobne jest to, że i my doświadczymy oczyszczenia. Gdybyś to 
ty tak strasznie cierpiał, nie chciałbyś chociaż na moment poczuć ulgi? Modlitwa za dusze jest 
wypełnieniem zasady wzajemności, danej nam przez Chrystusa, która mówi: "traktuj innych tak, 
jak ty chciałbyś być traktowany". 
4. Modlitwa za innych przyniesie ci radość  
Taka forma troski zostanie nagrodzona. Czy jesteś w stanie wyobrazić sobie moment spotkania 
z braćmi i siostrami, za których się modliłeś? Jak się poczujesz wiedząc, że skromną modlitwą tak 
bardzo im pomogłeś? "Wchodząc do Nieba wielu z nich będzie podchodzić do nas, dziękując 
nam" - powiedział arcybiskup Fulton Sheen -  "Zapytamy: Kim oni są? A oni odpowiedzą: biedną 
duszą z Czyśćca, za którą się modliłeś". Małe poświęcenie podjęte w trakcie życia ziemskiego 
będzie z pewnością docenione przez wszystkich cierpiących. 
5. To wcale nie jest takie trudne  
Modlitwa za dusze w Czyśćcu jest całkiem prosta, w zasadzie jest ona tak łatwa, że nie ma żadnej 
wymówki usprawiedliwiającej naszą niechęć. Pacierz za duszę może być tak nieskomplikowany, 
jak krótkie: "Wieczne odpoczywanie, racz mu/ jej dać panie, a światłość wiekuista niechaj mu/ jej 
świeci. Niech odpoczywa w pokoju. Amen.". Możemy dodać krótkie błaganie w trakcie spożywa-
nia codziennego posiłku: "Pobłogosław Panie te dary, które nam dałeś… A także wszystkie dusze, 
które od nas odeszły, przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju". Dlaczego mieliby-
śmy nie odmawiać takiej modlitwy każdego dnia? 
 



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 

MÓDLMY SIĘ 
Czyściec nie jest niczym innym niż doświadczaniem płonącej i oczyszczającej Bożej miłości. 
To właśnie ta miłość nieustannie niszczy w nas wszystkie wady. Trudno jest postrzegać miłość 
i miłosierdzie jako czynniki powodujące cierpienie, ale taka jest czyśćcowa rzeczywistość. 
Pamiętajmy jednak, że to my, obecni tu na Ziemi, mamy moc zdolną do niesienia pomocy i ulgi 
wszystkim utrudzonym. Ta forma wsparcia jest nie tylko wyrazem miłosierdzia, ale także osobi-
stego oddania. Poświęcenie nie wymaga od nas wiele, za to oferuje cenną nagrodę. Szczególnie 
w Dzień Zaduszny, podejmijmy się tego trudu i pomódlmy się za dusze w Czyśćcu, które cierpią 
w oczyszczającym płomieniu Bożej miłości. 
 

Słowo Boże do medytacji 
− śr. – Łk 9, 57-62 Naśladowanie Chrystusa wymaga wyrzeczenia 

− czw. – Łk 10, 1-12 Rozesłanie uczniów na głoszenie królestwa Bożego 

− pt . – Łk 10, 13-16 Kto gardzi Chrystusem, gardzi Tym, który Go posłał 

− sob. – Łk 10, 17-24 Przywileje uczniów 

− niedz. – Mt 21, 33–43 Przypowieść o dzierżawcach winnicy 

− pn. – Łk 10, 25-37 Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie 

− wt. – Łk 10, 38-42 Jezus w gościnie u Marty i Marii 
 

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 Ja-
na 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. 4 października 2017 r. o godz. 19.00 spotkanie diakonii prorockiej. Zbiórka przy recepcji. 
3. 7 października 2017 r. bierzemy udział w projekcie Różaniec Do Granic. Szczegóły i zapisy 

do 3 października 2017 r. u Pawła Wiśniowskiego. 
4. 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 po-
prowadzi ks. Krzysztof Kołodziejczyk. Szczegóły na naszej stronie internetowej: 
www.miriam.rzeszow.pl. 

5. 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. 

6. 14 października 2017 r. (sobota) w godz. 9.00-20.00 zapraszamy na rekolekcje dla mał-
żeństw niesakramentalnych. Prowadzi o. Remigiusz Recław SJ, miejsce: oratorium DD 
Tabor, wstęp wolny, bez zapisów. Szczegóły na naszej stronie internetowej: 
www.miriam.rzeszow.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 � 


