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„Weselcie się nadzieją! 
W ucisku bądźcie cier-

pliwi, w modlitwie  
wytrwali!” 

 
Rz 12,12 

Modlitwa ze Słowem Bożym od środy 28.02.2018 

Słowo Boże do medytacji od Pasterza Wspólnoty: 

1. J 9,1 – 41 (środa) 

� Jaki rodzaj ślepoty towarzyszy mi w życiu? Co najtrudniej mi dostrzec w Bogu i w drugim 

człowieku? 

� W jaki sposób wyznaję moją wiarę?  

� Co powinienem zmienić, a co wzmocnić w moim świadczeniu o Chrystusie?  

2. J 10, 1 – 10 (czwartek) 

� Kiedy ostatnio usłyszałem głos Pasterza wołającego mnie po imieniu? Co wówczas usłyszałem  

i co uczyniłem z tym wezwaniem? 

� Co uczynię, aby bardziej trwać w obecności Chrystusa i lepiej rozpoznawać Jego głos pośród 

wielu głosów i hałasów mnie otaczających? 

� Co uczynię, aby ustrzec siebie samego i tych, za których jestem odpowiedzialny, od zwodni-

czego „głosu obcych”, złodziei wiary i miłości? 

3. J 20,19 – 31 (piątek) 

� Jakie jest miejsce Ducha Świętego w moim życiu? Kim On dla mnie jest? Czy nie traktuję Go 

tylko jako pomoc w trudnych momentach życia?  

� Co niszczy pokój w moim życiu? Co przeszkadza Duchowi zamieszkiwać we mnie nieustannie? 

Jakie grzechy, jakie przywiązanie do grzechów, jakie tęsknoty i jakie plany, których boimy się 

utracić są przeszkodą w trwaniu w jedności z Bogiem, która owocuje pokojem? 

� Jak angażuję się w misję przebaczenia grzechów? (regularnie korzystam z sakramentu pokuty 

i okazuję przebaczenie innym) 

4. Mt 6, 24 – 34 (sobota) 

� Wokół czego krążą najczęściej moje myśli, zwłaszcza w wolnych chwilach, gdy nie jestem 

zajęty żadną absorbującą pracą? Jakie troski wypełniają mi głowę i serce?  

� Komu naprawdę służę całym sercem, umysłem i mocą? 

� Co zdarza mi się częściej, kochać ludzi używając do tego pieniędzy, czy też odwrotnie? 

5. Mt 7,21 – 27 (niedziela) 

� W jaki sposób buduję gmach swojego życia? Czy w swoich codziennych, najprostszych czyn-

nościach nie tracę z oczu perspektywy spotkania z Sędzią niebieskim u kresu ziemskiej wę-

drówki?  

� Jak konkretnie w moim życiu koresponduję słuchanie nauki Jezusa z wypełnianiem jej w róż-

nych czynnościach mego życia? 

� Na ile jako uczeń Jezusa, ulegam mimo wszystko pokusom indywidualizmu, hedonizmu i ma-

terializmu?  

6. Mt 9,9 – 13 (poniedziałek) 

� Jaką wartość przedstawia dla mnie fakt bycia uczniem Jezusa? Czuję się wybrany, lepszy, czy 

może ciąży mi ten fakt? A może w ogóle nie uważam się za Jezusowego ucznia?  

� Kogo chciałbym widzieć w gronie uczniów Jezusa? Jaki ja jestem dla grzeszników, co mam im  

do powiedzenia i zaproponowania?  

� Do którego z dwu braci jest mi najbliżej? Do młodszego, który chce swoje życie układać po 

swojemu? Czy do starszego, który jest zarozumiały i uważa, że na miłość trzeba sobie zapra-

cować i chętnie patrzy z góry na innych? 

 

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-mail: krzyskolodziejczyk@wp.pl 

 

Barbara Zacharska 

lider 
 

Marta Fortuniak 

v-ce lider 
 

Andrzej Paśkiewicz  

Skarbnik 

 



 7.  Mt 10, 26-33 (wtorek) 

� Co bardziej wpływa na moje postępowanie: bojaźń Boża czy lęk przed ludźmi? Jakie owoce 

przynosi w moim życiu jedno i drugie? 

� Czy pamiętam jakiś moment, w którym strach zabił we mnie szacunek i świętą bojaźń i zmusił 

mnie do złamania Bożych przykazań? Albo wydarzenie, w którym doświadczyłem wyzwalają-

cej mocy bojaźni Bożej w konfrontacji z lękiem o swoją reputację, o pieniądze czy cokolwiek 

innego?   

� Co uczynię, aby uczyć się bojaźni Pańskiej? Może będzie to praktykowany regularnie codzien-

ny rachunek sumienia, w którym będę poddawał swoje myśli, słowa i czyny pod osąd Boga? 

 

         Na owocne zgłębianie Słowa Błogosławię z serca + 

                                                                      Pasterz Wspólnoty ks. Krzysztof Kołodziejczyk 

 

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 prosimy o codzienną modlitwę Anioł Pański, o miłość, jed-

ność, o wypełnienie woli Bożej oraz za wybory animatorów Wspólnoty. 
� W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 
� O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę (Wieczory Charyzmatyczne 

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

 

Ogłoszenia   
 

W dniu 10 marca 2018r. o godz. 9.00 w kościele parafialnym w Boguchwale odbędzie się 
nabożeństwo pojednania i pokuty dla wszystkich wspólnot odnowy w Duchu Świętym z die-
cezji rzeszowskiej.  
11 lutego br. ks. Mariusz Mik podczas spotkania liderów i duszpasterzy wspólnot w Bogu-
chwale, przedstawił wizję profetyczno-egzystencjalną dla naszych wspólnot, na podstawie 
rozeznania profetycznego, które miało miejsce w Kościele w Boguchwale jesienią 2017 r.  
Treść rozeznania brzmi: "Pan wzywa nas do jedności w grupach i wspólnotach: „Rozlewam 
Moją łaskę przebaczenia i pojednania. Daję wam moc przebaczenia zranień doznanych we 
wspólnotach, aby odnowić wasze relacje. Jesteście sobie nawzajem potrzebni. Zbyt dużo w 
was pychy, podziałów i zazdrości”. Zorganizowanie nabożeństwa jest odpowiedzią na po-
trzebę przebaczenia i pojednania wspólnotowego. 

 
 

 

Redaktor biuletynu: Ewelina Konieczna � 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” � 


