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(…) Niewiasto, oto syn 
Twój. Następnie rzekł 
do ucznia: Oto Matka 

twoja 
 

J 19, 26-27 

 

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. Krzysztof Kołodziejczyk 

pasterz 

Marta Fortuniak  

lider 

Maciej Mierzejewski 

v-ce lider 

Joanna Wojdyło  

Skarbnik 

 

 

10-latek w Lourdes: “Jezu, jeśli mnie nie wyleczysz, powiem 
o tym Twojej mamie” 

 

Claudio de Castro 17/10/2017 
 
 

Nie jesteśmy sami. Mamy matkę w niebie. A jej Syn niczego jej nie odmawia. 

 

1928 roku 10-letnie sparaliżowane dziecko przyjechało z rodzicami z pielgrzymką do Lo-
urdes – z nadzieją na uzdrowienie. Jest to piękna historia. 
 
Wstawiennictwo Maryi i uzdrowienie 

Kiedy chcę szczególnie modlić się do Boga w czyjejś intencji, powierzam tę oso-
bę najpierw Matce Bożej. Potem idę pomodlić się do Jezusa i jemu przedstawiam moją 
prośbę. 
Ta historia wydarzyła się pewnego popołudnia w Lourdes. Chore dziecko, które przyje-
chało tu z pielgrzymką, mówi do księdza, który zbliża się z Najświętszym Sakramentem, 
by je pobłogosławić: „Jeśli mnie nie wyleczysz, powiem o tym Twojej mamie”. 
Ksiądz idzie dalej, by pobłogosławić innych, ale wraca do dziecka. Dziecko nalega. Jego 
mama wiele razy opowiadała mu o cudach w Lourdes, o nieskończonej miłości Matki Bo-
żej i o tym, że wstawia się za nami do swojego Syna. Dziecko powtarza głośno: „Jeśli 

mnie nie wyleczysz, Jezu, powiem o tym Twojej mamie”. I w tym momencie następu-
je cud. 
 
Matka Boża: nasza matka w niebie 

Jak wszystkie mamy, Maryja jest dobra, miłosierna, pełna łaski, ofiaruje nam błogosła-
wieństwo swojego Syna. Pamiętam, że w dzieciństwie zawsze najpierw zwracałem się do 
mamy, kiedy chciałem coś uzyskać od ojca. Podejmowała się rozmowy i przekonania go. 
Potem dostawałem to, czego chciałem. To samo dzieje się w przypadku Matki Bożej.  
 
Jej Syn niczego jej nie odmawia. 
Dobrym tego przykładem jest choćby to, co wydarzyło się na weselu w Kanie Galilejskiej. 
Matka Jezusa tam była. Jezus też był zaproszony, podobnie jak jego uczniowie. Gdy za-
brakło wina, Maryja zwróciła się do Jezusa: „Nie mają wina”. Odpowiedział: „Czego 
chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie przyszła moja godzina”. Wtedy powiedziała do 
sług: „Zróbcie, co wam powie”. 
 
Zobaczcie, jaka jest moc jej wstawiennictwa! Nie myślicie, że to samo mogłaby zrobić 

dla was? Jak mówi moja matka: „Nie jesteśmy sami. Mamy matkę w niebie”. A co Ona 
nam mówi? „Róbcie to, co On wam powie”. 
 

  

 



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 11, 28-30 Chrystus pokrzepia utrudzonych 

− czw. – Mt 11, 11-15 Nie ma większego człowieka od Jana Chrzciciela 

− pt . – Mt 11, 16-19 Ci, którzy odrzucili Jana Chrzciciela, nie przyjmą Chrystusa 

− sob. – Mt 17, 10-13 Eliasz już przyszedł, a nie poznali go 

− niedz. – J 1, 6-8.19-28 Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa 

− pn. – Mt 1, 18-24 Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida 

− wt. – Łk 1, 5-25 Archanioł Gabriel zapowiada narodzenie Jana Chrzciciela 
 
 

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. 13 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 19.00 odbędzie się Katecheza Audiowizualna 

pt.: „Podnieście głowy”. Gość spotkania: Maciej Bodasiński. Miejsce: aula DD Ta-
bor.  

2. 26 grudnia 2017 r. nie ma spotkania Wspólnoty. 
3. 31 grudnia 2017 r. o godz. 20.30 zapraszamy na Mszę Św. i uwielbienie w kaplicy 

DD Tabor, a następnie ok. 22.00 na zabawę sylwestrową w jadalni. Opłata od 
osoby 30 zł, w tym dwa ciepłe dania, napoje, kawa, herbata i owoce. We wła-
snym zakresie prosimy o przyniesienie przekąsek, sałatek, ciasta i alkoholu. Mu-
zyka  z „magnetofonu”;). Zapisy i wpłaty u Ewy Hadały. 

4. 2 stycznia 2018 r. o godz. 19.00 zapraszamy na koncert świąteczny Macieja Miecz-
nikowskiego. Opłata za wstęp 30 zł, miejsce: aula DD Tabor. 

5. 9 stycznia 2018 r. (wtorek) o godz. 18.00 zapraszamy na Wieczór Charyzmatyczny. 
W programie: konferencja, Eucharystia, adoracja i uwielbienie Najświętszego Sa-
kramentu. Miejsce: aula DD Tabor. 

  
 

 

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” � 


