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A przeto upominam was, 
bracia, w imię Pana  

naszego Jezusa  
Chrystusa, abyście byli 
zgodni, i nie było wśród 

was rozłamów; byście 
byli jednego ducha  

i jednej myśli 
 

1 Kor 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 
śp. ks. Marcin Szopiński 

pasterz 

Marta Fortuniak  

lider 

Maciej Mierzejewski 

v-ce lider 

Joanna Wojdyło  

Skarbnik 

 

 

Jeden Kościół podzielonych chrześcijan 
 

Bp Grzegorz Ryś 
O. Tomasz Grabowski OP 

 
Dialog, wymiana duchowych darów, otwartość, wzajemne uczenie się są możliwe wyłącznie wtedy, kie-

dy każdy ma świadomość własnej tożsamości. Kto sam nie jest do końca pewien, kim jest, powinien się 

bać takiej wymiany. 

 
Tomasz Grabowski OP: Czy udało się księdzu biskupowi nawrócić kiedyś protestanta? 
Bp Grzegorz Ryś: W jakim sensie? 
Przywrócenia go do jedności z Kościołem katolickim. 
Już dawno przestaliśmy w Kościele mówić o jedności w kategoriach „nawracania” innych. Trzeba nawracać 
siebie. 
W takim razie jaki jest sens ruchu ekumenicznego? Do czego dążymy? 
Gdybyśmy mieli szczegółowy scenariusz, nie musielibyśmy się o to modlić. Niedawno, na pięćsetlecie re-
formacji, kardynał Walter Kasper, były przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Popierania Jedności 
Chrześcijan, napisał, że tak samo jak bardzo pragniemy jedności, tak samo nie wiemy, co miałoby być jej 
zasadą. 
To znaczy? 
Stosunkowo łatwo jest powiedzieć, że gdy wszyscy będziemy bliżej Jezusa, to będziemy również bliżej sie-
bie. Więc powinniśmy odkrywać to, że jesteśmy jednym Kościołem, bo zostaliśmy ochrzczeni w jednym 
Duchu. Stosunkowo łatwo przychodzi nam też powtarzać za ostatnimi papieżami, że ekumenizm polega na 
wymianie duchowych darów: mamy pewność co do tego, że Duch Święty działa w naszych Kościołach 
i składa w nich swoje dary i że możemy je od siebie nawzajem czerpać. To wszystko jest prawdziwe i słusz-
ne, natomiast przy przejściu na poziom praktyczny pojawiają się pytania, na przykład takie: Czego mamy się 
uczyć od protestantów, skoro w Kościele katolickim wszystkie elementy Kościoła są obecne? 
Właśnie takie pytanie przyszło mi do głowy. 
Pyta o to wielu katolików. 
Kiedy mówimy, że wszystkie elementy Kościoła są i trwają w Kościele katolickim, nie oznacza to wcale, że 
nie ma ich w pozostałych Kościołach chrześcijańskich i że nie możemy się od siebie nawzajem uczyć ich 
przeżywania. Musimy pamiętać, że jest to efekt działania Ducha Świętego, a nie tylko tego, że gdzieś jest 
mądry pastor. 
Zauważmy, ile nauczyliśmy się w egzegezie biblijnej od naszych braci protestantów, ile wrażliwości ducho-
wej uczymy się od braci prawosławnych. Nie chodzi o to, że w Kościele katolickim nikt nie czyta Biblii i że 
nie mamy własnych dróg duchowości, bo przecież mamy. Chodzi o uczenie się różnorodności działania 
Ducha Świętego. To coś nawet szerszego niż ekumenizm. To stopniowe odkrywanie tego, o czym podczas 
ostatniej uroczystości Zesłania Ducha Świętego mówił papież Franciszek – Duch jest suwerenem w Koście-
le. To nie my narzucamy Mu miejsca i formy działania, tylko On pokazuje nam, gdzie działa i co robi, nieraz 
w taki sposób, że nas to wytrąca z równowagi, dobrego samopoczucia i przekonania, że wiemy, co się Bogu 
podoba. 
Chowając na chwilę do kieszeni dominikańską chęć nawracania protestantów, zapytam o to, czego jesz-

cze możemy się od nich nauczyć? 
Chociażby metod i form ewangelizacji. PiGi Perini, proboszcz mediolańskiej parafii św. Eustorgiusza, zaini-
cjował powszechne dziś w Kościele „komórki”: widząc, że pustoszeje mu kościół, a średnia wieku parafian 
podnosi się z roku na rok, po prostu podglądnął zielonoświątkowców i odkrył ich metodę pracy w małych 
zespołach wokół rozważania Słowa. 
To Duch Święty podpowiedział naszym braciom protestantom o wiele szybciej niż nam, katolikom, że trze-
ba wyjść z Kościoła na zewnątrz, do ludzi poszukujących wiary. Papież stale teraz to powtarza. Ale pierwsi, 
którzy to usłyszeli, byli liderzy Kościołów protestanckich. W Anglii na przykład biskup Sandy Millar zapo-
czątkował kursy Alpha (spotkania dyskusyjne na temat wiary – przyp. red.). Przejęliśmy je i przemodelowa-
liśmy tak, żeby odpowiadały katolickiemu przekazowi (za wiedzą, zgodą i przy współpracy anglikanów!). 
Potężny ruch odnowy charyzmatycznej nie zrodził się w Kościele katolickim. Ksiądz Franciszek Blachnicki – 



Animatorzy diakonii 
  

Justyna Haber 
diakonia modlitewna 

  

 

 

Marta Fortuniak 
diakonia prorocka 

  

 

 

Jolanta Skotnicka 
diakonia uwielbienia 

  

 

 

Maciej Mierzejewski 
diakonia prowadzenia 

spotkań 
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diakonia nauczania 

  

 

 

Barbara Zacharska 
diakonia modlitwy wstawien-
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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 

daj Boże, niedługo błogosławiony – przeszczepił na polski grunt cztery prawa nowego życia, którymi w e-
wangelizacji posługują się wszystkie Kościoły. A nie zapominajmy, że kiedy Blachnicki to robił, oskarżano go 
o protestantyzację Kościoła katolickiego. Bogu dzięki miał protektora w osobie kardynała Wojtyły, więc 
przetrwał. 
Jak rozumiem, w ekumenizmie chodzi o rozpoznanie tego, co dobre, a nie bezmyślne kopiowanie? 
Dialog, wymiana duchowych darów, otwartość, wzajemne uczenie się są możliwe wyłącznie wtedy, kiedy 
każdy ma świadomość własnej tożsamości. Kto sam nie jest do końca pewien, kim jest, powinien się bać 
takiej wymiany. I na ogół się boi, okopując się na pozycjach wąsko pojętej koncepcji katolicyzmu. 
A myśli ksiądz biskup, że statystyczny katolik jest przygotowany na dialog z protestantami? Wie, co jest 

wyznacznikiem tożsamości katolickiej? 
Gdyby się przyjrzeć Kościołowi pod tym kątem, to pewnie jest lepiej, niż mogłoby się wydawać. Mamy 
w polskim Kościele naprawdę potężne ożywienie ewangelizacyjne. To nie jest ruch, który idzie w tysiące, 
tylko w dziesiątki albo i nawet setki tysięcy ludzi głęboko zaangażowanych w Kościół. Istnieją wspólnoty, 
które są katolickie, ale mają zarazem charakter międzywyznaniowy. Weźmy chociaż działającą w całym 
Kościele, ale również i w Polsce wspólnotę Chemin Neuf albo Głos na Pustyni w Krakowie. 

część 1/4 
 

Słowo Boże do medytacji 
− śr. – Mt 5, 1-12a Osiem błogosławieństw 

− czw. – Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa 

− pt . – Łk 14, 1-6 Uzdrowienie w szabat chorego na wodną puchlinę 

− sob. – Łk 14, 1. 7-11 Przypowieść o zaproszonych na ucztę 

− niedz. – Mt 23, 1-12 Obłuda faryzeuszów 

− pn. – Łk 14, 12-14 Bezinteresowna miłość bliźniego 

− wt. – Łk 14, 15-24 Przypowieść o zaproszonych na ucztę 

 
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. W dniach 10-12 listopada 2017 r. odbędą się rekolekcje „Odnów swoje siły, odbuduj 
zniszczenia”. Prowadzi Alfred Dudek. Cena 80 zł, gdy płatność będzie dokonana do 5 li-
stopada, po tym dniu cena wynosi 100 zł. Zapisy do 9 listopada, miejsce: DD Tabor. 
Szczegóły i zapisy na stronie www.miriam.rzeszow.pl 

2. 9 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 18.00 w kościele Wniebowzięcia NMP na Zalesiu 
odbędzie się Msza św. za śp. ks. Marcina Szopińskiego. 

3. W dniach 19 listopada 2017 r. (I część), 26 listopada 2017 r. (II część), 3 listopada 2017 r. 
(III część) odbędzie się pokaz filmu pt. „Przez śmiech do lepszego małżeństwa” w reżyse-
rii Marka Gungora. Rozpoczęcie projekcji o godz. 17.00, miejsce: DD Tabor, wstęp za do-
browolną ofiarą. 

 
Redaktor biuletynu: Edyta Fortuniak � Biuletyn przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego � 

� telefon Wspólnoty i pogotowie modlitewne: � 884.31.51.51 �  e-mail: miriam.rzeszow@gmail.com � 

� www.miriam.rzeszow.pl � www.facebook.com/miriam.rzeszow � 
�     �     � 

Jeśli chcesz przekazać darowiznę, ofiarę lub dziesięcinę możesz to zrobić na rzecz Stowarzyszenia, które działa przy naszej Wspólnocie 

Stowarzyszenie Miriam Odnowa w Duchu Świętym, ul. Połonińska 25, 35-084 Rzeszów  

� Bank Spółdzielczy w Jarosławiu oddział Rzeszów, nr konta: 78 9096 0004 2012 0077 7726 0001 � 
� W tytule przelewu należy wpisać: „Na cele statutowe” � 

 


