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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) 

 
 

 

   „Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych 

pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć” 

Ps 23, 1-2 

 

 

Przed nami czas wakacji. Czas, w którym nasze wspólne spotkania nie będą się od-

bywały, tak, aby każdy miał możliwość „iść na miejsce osobne i odpocząć nieco”. Jest to 

potrzebny czas, aby samodzielnie popracować nad sobą i umieć zweryfikować, na ile po-

trafię odpowiedzialnie podjąć troskę o swoje życie duchowe. Pomocą w tym są materiały, 

które ukazywały się w naszych biuletynach, związane z Ewangelią św. Marka. 2 miesiące 

czasu, to okazja, żeby w tej dziedzinie dokonać uzupełnienia, bo niektórzy zauważyli, że 

to „zbyt duże tempo”. Ci, którzy z różnych racji albo „urlopowali się” z regularnych spo-

tkań, albo ci, którzy z góry założyli, że nie będą słuchać tych wskazań, będą mieli okazję, 

żeby zapoznać się i rozpocząć tą drogę ze spokojem, bez pośpiechu, własnym tempem. 

Wszystkie materiały są dostępne na naszej stronie internetowej. Bardzo gorąco o to 

WSZYSTKICH proszę i zachęcam. Jest to też sprawdzian, na ile potrafię być posłuszny, na 

ile pogłębiam znajomość nauki Kościoła, na ile pogłębiam znajomość Chrystusa. Jeśli 

stwierdzę, że to zbyt „wysokie progi”, to warto pomyśleć jaki jest sens przynależności do 

wspólnoty Miriam. Zgodnie z tym, co zapowiadałem u progu mojej obecności we wspól-

nocie, zasadniczym działaniem budującym i oczyszczającym wspólnotę jest FORMACJA. 

Obraliśmy taki a nie inny kierunek. Wszystkie pozostałe działania będą podejmowane o 

tyle, o ile będą zgodne „z” i przydatne temu kierunkowi. Przypominam i uświadamiam 

tym, do których ta informacja z różnych powodów nie dotarła, że z pomocą Ewangelii Mk 

kształtujemy w sobie prawdziwego ucznia Chrystusa. Dlaczego tak? Bo ta właśnie Ewan-

gelia służy temu celowi (wiemy to dzięki egzegezie), oraz dlatego, że aby móc prawdziwie 

i właściwie uwielbiać Boga we wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym, aby przyjąć i nie 

zmarnować Jego darów, aby być narzędziami w Jego rękach, potrzebujemy stawać się 

uczniami Jezusa. Oblicze wspólnoty w różnych wymiarach pokazuje jednak, że w tym 

względzie jeszcze nam wiele brakuje. Nie chodzi tu bynajmniej o bycie nieskalanym. Jed-

nakże rażące zachowania, niewłaściwie wyciągane wnioski, domysły, ocenianie, osądza-

nie, obrażanie się itp., wskazują na niedojrzałość i brak tożsamości ucznia Jezusa. Wspól-

nota Miriam jest Bożym darem i zadaniem, do którego nie wolno podejść byle jak. Ob-

serwujemy świat i słyszymy co chwilę, że taka czy inna wspólnota Odnowy zbłądziła, od-

łączyła się od Kościoła, weszła na drogę protestantyzmu (przed czym ostrzegał m.inn. bp. 

Czaja) albo innych herezji. Powodów jest wiele. Między innymi: brak posłuszeństwa pra-

wowiernej nauce Kościoła, brak stałej formacji, brak weryfikacji przez Kościół charyzma-

tów, pycha, zawłaszczenie dla siebie darów i charyzmatów Ducha Świętego (a nie dla 

dobra wspólnoty Kościoła), głupota, zazdrość, szukanie własnej a nie Bożej woli. Do tego 

dołączyć trzeba grzech zgorszenia, herezji i apostazji. Pozostając na „własnym podwórku” 

 

 

 
 

Telefon Wspólnoty 
� 884-315-151 

 
 

Struktura Wspólnoty: 
 

ks. Krzysztof  
Kołodziejczyk 

pasterz 
tel. 601-051-727 

e-mail: krzyskolodziejczyk@wp.pl 
 

Barbara Zacharska 

Lider 

tel. 607-433-848 
e-mail: b-lech@wp.pl 

 

……………………… 

V-ce lider 
 

Andrzej Paśkiewicz 

Skarbnik 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Animatorzy  
diakonii 

  

 
Ewelina Konieczna 
diakonia modlitewna 

  

Andrzej Paśkiewicz 
diakonia uwielbienia 

 

Magdalena Pachalska 
diakonia prowadzenia 

spotkań 
 

Marcin Zacharski 
diakonia modlitwy wstawien-

niczej i uwolnienia 
 

 

Wojciech Wojdyło 
diakonia liturgiczna 

  

 

Klaudia Winiarska 
diakonia medialna 

  

Alicja Cyrnek 
diakonia organizacyjna 

  

 

Paweł Wiśniowski 
diakonia techniczno-

porządkowa 
 

Barbara Zacharska 
diakonia prorocka 

 

chcemy takich niebezpieczeństw uniknąć i dlatego nasza wspólnota zmienia się i będzie 

się przekształcała. Stereotypy, utarte zachowania, myślenie w stylu „zawsze tak było”, 

jeżeli nie są właściwe, muszą ustąpić swojego miejsca. Wszelkie osobiste interesy, emo-

cjonalność i prywatne przeczucia muszą ustąpić miejsca prawowierności, rozsądkowi i 

dobru wspólnemu. Wspólnota Miriam nie jest okazją do zakrywania swoich własnych 

błędów „parawanem” uwielbienia i modlitwy. Jest nade wszystko wspólnotą, w której ze 

światłem Ewangelii i w mocy Ducha Świętego chcemy się przyjrzeć sobie samemu w całej 

prawdzie i odpowiedzialnie podejmować kroki ciągłego nawracania się. Na wzór Maryi, 

której imię z dumą nosimy, chcemy dorastać do bycia uczniami Jezusa. Chcemy na Jej 

wzór uczyć się słuchać Ducha Świętego i z Nim współpracować. Chcemy z Nią modlić się, 

aby na wzór pierwszego Zesłania Ducha Świętego być otwarci i gotowi na Jego działanie i 

podejmować odpowiedzialnie misję, do której nas będzie posyłał.  

Na czas wakacji z serca wszystkim błogosławię i zamykam w Niepokalanym Sercu Maryi 

– Oblubienicy Ducha Świętego. 

Ks. Krzysztof Kołodziejczyk 

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. 
� 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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” � 


