
 

 13 marzec 2018 BIULETYN WSPÓLNOTY, ROK X, NUMER 458 
 

„Trwali oni w nauce  
Apostołów i we  

wspólnocie, w łamaniu  
chleba i w modlitwach” 

 
Dz 2,42 

Modlitwa ze Słowem Bożym od środy 14.03.2018 

Słowo Boże do medytacji od Pasterza Wspólnoty: 

Mt 21,33 – 43 (środa 14.03.) 

� Stając w obecności Boga spróbuję zobaczyć, w jaki sposób Bóg mnie napomina, karci i zachę-

ca, w jakiej postaci dochodzi do mnie jego głos?  

� Jak go słucham? Kogo posyła do mnie ze swoim słowem? Jak przyjmuję te osoby? 

� Co w moim życiu chrześcijańskim może już dziś budzić zachwyt i radość Boga? 

Mt 22,15 – 21 (czwartek 15.03.) 

� Każde usprawiedliwienie swojego (lub cudzego) grzechu, w którym tkwi przekonanie, że „nie 

dało się inaczej”; „cóż, że grzech, ale tak trzeba było zrobić”, nie różni się niczym od postawy 

tych, którzy chcieli pochwycić Jezusa na błędzie, niekonsekwencji. Warto przyjrzeć się swojej 

postawie – czy ja się oskarżam ze swoich grzechów czy usprawiedliwiam?  

� A może uczestniczę w zastawianiu pułapki na innych? Przez obmowy, fałszywe rady, zamil-

czenie prawdy? 

� Bez modlitwy, słuchania Słowa Bożego, Eucharystii, nie jest możliwe kochanie ani siebie, ani 

ludzi, ani Boga. Im mniej się modlę, tym bardziej „nie kocham”. A TY? Jak jest z Tobą? 

Mt 22,34 – 40 (piątek 16.03.) 

� Kiedy ostatnio przeżyłem moment osobistej rozmowy z Jezusem jako moim Mistrzem i Pa-

nem?  

Czy potrafię przywołać tę chwilę w pamięci?  

� Jakie pytania mu wtedy postawiłem?  

� Jakie pytanie dziś mnie nurtują? Co najtrudniej jest mi dziś zrozumieć w Piśmie? 

J 11,32 – 45 (sobota 17.03.) 

� Co jest największym grobem mojego życia?  

� Czy odczuwam strach, gdy myślę o swojej śmierci? Czy płacz Jezusa dotyka mego serca? Czy 

oczyma wiary dostrzegam inny świat za progiem śmierci?  

� Co robię, aby wychodzić z grobu swego egoizmu i zniewolenia? Jak przeżywam w swym życiu 

prawdę przekazaną przez Jezusa – ja jestem Zmartwychwstanie i Życie. Kto we Mnie wierzy, 

to choćby umarł, żyć będzie? 

J 2,13 – 22 (niedziela 18.03.) 

� Jaka jest moja świątynia? Jak wygląda miejsce mojego osobistego spotkania z Ojcem?  

� Czy jest to miejsce czerpania wody żywej wprost ze źródła, miejsce szukania Ducha Świętego i 

pytania: Jaka jest Twoją wolą Panie, bo chcę ją wypełnić? Czy jest to kult w Duchu i Prawdzie 

(por. J 4,23)?  

� A może moja świątynia to miejsce handlu, ciągłych propozycji składanych Bogu, ciągłych za-

pewnień,  

co możemy Mu dać z naszego życia, co możemy poświęcić, ale niech On pozwoli, aby to na-

sze plany, nasze oczekiwania i pragnienia realizowały się?   

Spotkania Wspólnoty 
odbywają się 

we wtorki o 18.00 
w Domu Diecezjalnym 

„Tabor” 
ul. Połonińska 25 

 
 

 
17.00 adoracja Najświęt-

szego 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 

 



 
Mt 25,14 - 30 (poniedziałek 19.03.) 

� Otrzymałem zdolność do przebaczania – więc jak przebaczam tym, którzy mnie krzywdzą? Jak 

układają się moje relacje z drugim człowiekiem? 

� Otrzymałem zdolność do kochania swoich nieprzyjaciół – jak to realizuję każdego dnia? Czy 

przynajmniej modlę się za swoich nieprzyjaciół? 

� Otrzymałem siły do bycia świadkiem Jezusa w każdym czasie i w każdym miejscu, a co widzą 

moi znajomi, współpracownicy, sąsiedzi? Czy rzeczywiście widzą ucznia Jezusa? 

Mt 25,31- 46 (wtorek 20.03.) 

� Czy w swoim sercu noszę obraz Boga jako Miłosiernego Ojca? Czy w realizacji w swym życiu 

małych rzeczy dostrzegam wielkie dzieła Boga?  

� Czy potrafię dostrzec oblicze Chrystusa w ubogich, słabych i potrzebujących tego świata? Czy 

mam świadomość, że sąd Boży nie jest przesunięty w nieokreśloną przyszłość, lecz dokonuje 

się tu i teraz w moim sądzie wobec bliźnich?  

� Jak odpowiadam w konkrecie swego życia na zaproszenie do realizacji miłości wobec Boga i 

bliźniego? Czy potrafię łączyć miłość do Boga z miłością bliźniego? 

 

         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 ramach Festiwalu Wiary w dniu 14.03.2018r. o godz. 20.00 w rzeszowskiej Farze odbędą 
się Nieszpory za Rzeszów. Zaproszenie na wspólną modlitwę skierowane jest również do na-
szej Wspólnoty. 
 

 

 

 

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” � 


