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A przeto, umiłowani moi, 
skoro zawsze byliście 
posłuszni, zabiegajcie 

o własne zbawienie  
z bojaźnią i drżeniem nie 
tylko w mojej obecności, 

lecz jeszcze bardziej 
teraz, gdy mnie nie ma 

 
Flp 2, 12 

 

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 – Październik 2017 
 

Letizia Magri 
 

 
„To dążenie niech was ożywia: ono też było w Chrystusie Jezusie” (Flp 2,5) 

Św. Paweł, skazany za swoje kazania, pisze z więzienia list do wspólnoty chrześcijańskiej 
w mieście Filippi. To on jako pierwszy przyniósł tam Ewangelię i wiele osób uwierzyło 
w nią i zaangażowało się w to nowe życie, świadcząc miłość chrześcijańską nawet wtedy, 
gdy Paweł musiał ich opuścić. Postawa Filipian jest dla niego wielką radością i dlatego 
jego list jest tak serdeczny. Tak więc św. Paweł zachęca, by nadal wzrastali zarówno in-
dywidualnie jak i wspólnotowo. Dlatego przypomina im wzór ewangelicznego stylu życia, 
według którego mają postępować. 

„To dążenie niech was ożywia: ono też było w Chrystusie Jezusie” 

Jakie są te „dążenia”? Jak jest możliwe poznanie najgłębszych pragnień Jezusa, żeby go 
naśladować? 

Św. Paweł zrozumiał to: Jezus Chrystus, Syn Boży ogołocił samego siebie i zstąpił pośród 
nas; całkowicie oddany Ojcu stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Boga. 
Zrealizował swoją misję dzięki temu, jak żył: stale uniżał siebie. Starał się dotrzeć do naj-
mniejszego, najsłabszego, najbardziej niepewnego siebie, żeby go podnieść. Chciał, by 
każdy poczuł się w końcu kochany i zbawiony: trędowaty, wdowa, cudzoziemiec, grzesz-
nik. 

„To dążenie niech was ożywia: ono też było w Chrystusie Jezusie” 

Aby poznać i pielęgnować w sobie pragnienia Jezusa, rozpoznajmy przede wszystkim 
w sobie samych obecność Jego miłości i moc Jego przebaczenia. Następnie spójrzmy na 
Niego, czyniąc swoim Jego styl życia, który pobudza nas do otwarcia serc, umysłów i ra-
mion na przyjęcie każdej osoby taką, jaka jest. Unikajmy wszelkiego osądu. Wręcz prze-
ciwnie – pozwólmy ujawnić się zaletom tego, kogo spotykamy, nawet wtedy, gdy są one 
ukryte pod tysiącem małości i błędów; gdy wydaje się nam, że to strata czasu. Najwięk-
szym pragnieniem Jezusa, które możemy uczynić swoim, jest bezinteresowna miłość, 
gotowość oddania do dyspozycji innych swoich mniejszych czy większych talentów, aby 
z odwagą i konkretnie budować pozytywne relacje z całym naszym środowiskiem, przyję-
cie z pokorą także trudów, niezrozumienia, rozbieżności, by z determinacją szukać dróg 
dialogu i zgody. 

„To dążenie niech was ożywia: ono też było w Chrystusie Jezusie” 

Chiara Lubich, która całe życie pozwalała się prowadzić Ewangelii i doświadczała jej mocy, 
napisała: „Naśladować Jezusa oznacza rozumieć, że nasze życie chrześcijańskie ma sens, 
jeśli żyjemy jedni dla drugich, jeśli pojmujemy nasze życie jako służbę braciom, jeśli opie-
ramy całe nasze życie na tej podstawie. W ten sposób zrealizujemy to, co Jezus miał naj-
bardziej w sercu i będziemy rzeczywiście błogosławieni”. 



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 10, 1-9 Żniwo jest wielkie, ale robotników mało 

− czw. – Łk 11, 47-54 Jezus gromi faryzeuszów i uczonych w prawie 

− pt . – Łk 12, 1-7 Głoście słowo Boże bez obawy 

− sob. – Łk 12, 8-12 Duch Święty czuwa nad uczniami Jezusa 

− niedz. – Mt 22, 15–21 Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co na-
leży do Boga 

− pn. – Łk 12, 13-21 Gromadzić skarby przed Bogiem 

− wt. – Łk 12, 35-38 Oczekiwać powrotu Pana 
 

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. 

� W intencji ks. Marcina – o życie wieczne. 
� W intencji naszej Wspólnoty o jedność i chęć służby, za osoby uczestniczące i po-

sługujące w modlitwach uwolnienia. 
� 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 będziemy modlić 
się przez jeden miesiąc (czyli do dnia 18 października 2017) za śp. Ks. Marcina 
Szopińskiego. 

2. 24 października 2017 r. o godz. 19.15 odbędzie się Katecheza Audiowizualna pt.: 
„Małżeństwo? Polecam!” Goście spotkania: Monika i Marcin Gomułkowie. Miej-
sce: aula DD Tabor.  

3. 26 października 2017 r. o godz. 18.45 spotkanie diakonii modlitwy wstawienniczej 
w salce konferencyjnej przy auli. 

4. 28 października 2017 r. (sobota) o godz. 18.00 zapraszamy na XIII Wieczór Chary-
zmatyczny. W programie: konferencja, Eucharystia, adoracja i uwielbienie Naj-
świętszego Sakramentu oraz świadectwa (miejsce: aula DD Tabor).  

5. 30 października 2017 r. o godz. 19.30 odbędzie się Msza Święta dla wszystkich 
członków Odnowy diecezji rzeszowskiej w kościele pw. św. Judy Tadeusza w Rze-
szowie. 

 
 

 

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 � 


