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Nie tylko za nimi  
proszę, ale i za tymi, 

którzy dzięki ich słowu 
będą wierzyć we Mnie; 
aby wszyscy stanowili 

jedno, jak Ty, Ojcze, 
we Mnie, a Ja w Tobie, 

aby i oni stanowili 
w Nas jedno, aby świat 

uwierzył, żeś Ty mnie 
posłał  

 
J 17, 20-21 

 

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 
� 884-315-151 

 
 

Struktura Wspólnoty: 
 

ks. Krzysztof Kołodziejczyk 
pasterz 

tel. 601-051-727 
e-meil: krzyskolodziejczyk@wp.pl 

 

Marta Fortuniak  

lider 
 

Maciej Mierzejewski 

v-ce lider 
 

Joanna Wojdyło  

Skarbnik 

Modlitwa Anioł Pański 
 

 

+Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego.  

Zdrowaś Maryjo… 

+Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.  

Zdrowaś Maryjo... 

+A Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami.  

Zdrowaś Maryjo... 

+Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obiet-
nic Chrystusowych. 

+Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za 
zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez 
Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez 
Chrystusa Pana naszego. Amen. 

+Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz 
i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

+Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im 
świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen. 

 

W intencji naszej Wspólnoty – o miłość, jedność, za nadchodzące wybory 

lidera i animatorów oraz o wypełnienie woli Bożej - prosimy każdego 

z Was o codzienną modlitwę Anioł Pański. 

 

 

Pokój zamieszka, kiedy Pan przybędzie. W adwentowej refleksji,  
w skupieniu przy konfesjonale, w ciszy wyczekiwania na wigilijną  

gwiazdę, do gorącego i otwartego serca, niech przyjdzie Pan i umocni 
nas swoim pokojem, byśmy Go mogli rozdawać wszędzie tam, gdzie jest 

niepokój. 
 

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia dla nas wszystkich i naszych 
rodzin  

ks. Krzysztof - Pasterz Wspólnoty Miriam wraz z liderami i animatorami 



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 1, 26-38 Maryja pocznie i porodzi Syna 

− czw. – Łk 1, 39-45 Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza 

− pt . – Łk 1, 46-56 Maryja dziękuje za wcielenie się Syna Bożego 

− sob. – Łk 1, 57-66 Narodzenie Jana Chrzciciela 

− niedz. – Łk 1, 26-38 Maryja pocznie i porodzi Syna 

− pn. – Łk 2, 1-14 Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel 

− wt. – Mt 10, 17-22 Duch Ojca waszego będzie mówił przez was 
 
 

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 prosimy o codzienną modlitwę Anioł Pański, o mi-

łość, jedność, o wypełnienie woli Bożej oraz za wybory lidera i animatorów 
Wspólnoty. 

� W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 
� O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę (Wieczory Chary-

zmatyczne i Festiwal Wiary). 
� We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
  
 

Ogłoszenia   
1. 26 grudnia 2017 r. nie ma spotkania Wspólnoty. 
2. 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 Joanny Wojdyło. 

3. 2 stycznia 2018 r. o godz. 19.00 zapraszamy na koncert świąteczny Macieja Miecz-
nikowskiego. Opłata za wstęp 30 zł, miejsce: aula DD Tabor. 

4. 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. 

5. 30 stycznia 2018 r. odbędą się wybory lidera i animatorów diakonii Wspólnoty Mi-
riam. 

  
 

 

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” � 


