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„Proszę was, bra-

cia... abyście udzielili 

mi wsparcia modła-

mi waszymi za mnie 

do Boga” 
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Spotkania Wspólnoty 
odbywają się we wtorki  

 
17.00 Adoracja  
Najświętszego Sakra-
mentu 
 
17.45 Modlitwy  
wstawiennicze (har-
monogram w kalenda-
rzu na naszej stronie 
internetowej) 
 
18.30 Msza Święta 
 
19.00 spotkanie modli-
tewne w sali Bernar-
dyńskiego Centrum 
Religijno-Kulturowego 

 
 
 

Tajniki modlitwy wstawienniczej cz. 1 Autor: ks. Andrzej Grefkowicz 
 

W Odnowie modlitwa wstawiennicza najchętniej jest podejmowana razem z osobą zaintere-

sowaną. To bardzo ważny aspekt różnicujący i mający ogromne znaczenie dla skuteczności 

tej modlitwy. Nasze prośby kierowane do Pana Boga nie mają na celu „zmiękczenia” Go, 

żeby w swojej hojności zechciał coś dodatkowo „dorzucić”, a bardziej są kształtowaniem 

dyspozycji proszącego do przyjęcia łaski, której Pan Bóg naprawdę chce mu udzielać. Taki 

jest sens modlitwy prośby. 
Jeśli Pan Jezus zachęca nas, żebyśmy Go prosili, to nie dlatego, że On tak lubi być proszony 

i dopiero wtedy gotów jest czegoś udzielić. Ta modlitwa ma obudzić w człowieku postawę otwar-

tości na przyjęcie tego, czego On chce udzielać. Jest w tym także uznanie, że są to dary, które 

pochodzą od Boga – gdy proszę, to mam świadomość, że tylko On jest Dawcą. A skoro ktoś, dla 

kogo prosimy, jest obecny pośród nas, to otwiera się coraz bardziej dzięki temu, że może się z tą 

modlitwą utożsamić. 

Niewątpliwie inną specyfiką modlitwy Odnowy jest otwartość na wymiar charyzmatyczny, który 

pomaga nam bardziej zjednoczyć się w tejże z wolą Pana Boga. Jeżeli ktoś podczas modlitwy 

otrzymuje proroctwo, doświadcza jakiegoś poruszenia duchowego, że właśnie o to a nie o coś 

innego trzeba prosić i w dalszej modlitwie podejmuje wezwanie z proroctwa – to bardziej jedno-

czy z wolą Pana Boga i potrafi odczytać, co jest najlepsze dla danego człowieka. Nie prosimy 

więc Pana Boga o to, na co mamy taką małą „ochotkę”, która czasem jest niewinna, może być 

małym kaprysem, ale czasem wręcz może być szkodliwa dla człowieka, jako że stoi w poprzek 

Bożego planu w stosunku dla człowieka. Ten Boży plan nie oznacza, że Pan Bóg czegoś chce 

i przymusza człowieka, ale że On szuka maksymalnego dobra dla niego. A nasze prośby często 

wyglądają jak prośba pięcioletniego chłopca o nóż – często posługuję się tym przykładem. Otóż 

mama przynosi zakupy z miasta i wśród różnych rzeczy, które wyjmuje z toreb, jest też nowy nóż 

do kuchni – lśniący, z ładną rękojeścią. Jej synkowi oczy się zaświeciły, wyciąga rączęta i mówi: 

„Mamo, daj!”. No i możemy sobie wyobrazić, co będzie, gdy on schwyci ten nóż obydwiema 

rączkami. Mama nie chce dać, to zrozumiałe. A dziecko w płacz: „Mamo, ty mnie nie kochasz, bo 

nie chcesz mi dać. Mama jest niedobra!”. I choć może mamie serce się kroi, to dać nie może, bo 

przecież ma do czynienia z dzieckiem. 

Myślę, że z naszymi prośbami często jest podobnie. A modlitwa wstawiennicza, chociażby przez 

swój wymiar charyzmatyczny, jest otwarta na inspiracje Pana Boga. Dlatego ma szanse być po-

prowadzona ku większemu zjednoczeniu z wolą Pana Boga, a przynajmniej nie będziemy prosić 

o to, co jest całkowicie szkodliwe dla człowieka.  

DOBÓR OSÓB DO POSŁUGI 
Gdybym miał podać kryterium wyboru, kogo prosić a kogo pominąć przy gromadzeniu zespołu 

modlitwy wstawienniczej, patrzyłbym przede wszystkim na pokorę i umiejętność słuchania. Bar-

dzo bałbym się osób, które będą podejmowały modlitwę wstawienniczą „bo one muszą” – bo są 

tak wewnętrznie przekonane, że w taki właśnie sposób mogą służyć. Ich najbardziej bym się oba-

wiał w tej posłudze, ponieważ mogą zrobić naprawdę dużo krzywdy. Jeśli ktoś musi być w grupie 

modlitwy wstawienniczej, to na pewno nie powinien tam być. Natomiast kiedy mówi: „Bardzo 

bym chciał dołączyć, ale chcę, żebyście sami ocenili, czy rzeczywiście się nadaję”, to prawie bym 

go już przyjął. 

Jeśli chodzi o umiejętność słuchania, to jest to podwójna umiejętność. Oznacza ona zdolność usły-

szenia człowieka i funkcjonowania ponad własnymi schematami myślenia (unikając sytuacji typu: 

przychodzi człowiek i mówi mi coś, a ja od razu przykładam do tego swoją miarkę). Muszę umieć 

go usłyszeć, co zakłada empatię, a zaraz za tym pojawia się aspekt miłości. Ale ważna jest też 
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umiejętność słuchania w sensie posłuszeństwa (gdy ktoś mi powie: „Wiesz co, może jeszcze po-

czekaj z tą posługą w modlitwie wstawienniczej”, to się nie obrażę, tylko spokojnie się wstrzy-

mam). Także gdy podczas posługi ktoś jest bardzo mocno przekonany, że takiego właśnie kierun-

ku w niej potrzeba, a osoba odpowiedzialna powie „nie” – ważne jest, by umieć się podporządko-

wać. To o wiele lepsze niż „przebijanie się” ze swoim zdaniem. 

Te cechy, które wymieniłem, uważam za istotniejsze niż to, czy ktoś posiada taki czy inny chary-

zmat. Charyzmaty są dopiero trzecim czynnikiem i jestem przekonany, że jeśli będą potrzebne, to 

Pan Bóg je da. Oczywiście w modlitwie wstawienniczej nie biorą udziału osoby początkujące na 

drodze duchowej, potrzeba pewnej dojrzałości, więc nie dołącza do niej ktoś świeżo zewangeli-

zowany. Dojrzałość będzie wyrażała się również wspomnianą wcześniej postawą pokory (przy-

najmniej elementarnej, bo wiadomo, że pychy w nas są zawsze całe kilogramy). Także postawa 

słuchania jest tu nieodzowna – jeśli umawiamy się, że w tej modlitwie ty prowadzisz, to potem cię 

słucham. Jeśli w którymś momencie ty uważasz, że to już koniec, a ja, że jeszcze coś zostało do 

„przemodlenia” – to do ciebie należy głos decydujący. Ta umiejętność słuchania i uległości jest 

kluczowa. 
 

Słowo Boże do medytacji 
 29.01 –  Mk 4,1-20 Przypowieść o siewcy 

 30.01 –  Mk 4,21-25 Przypowieść o świetle 

 31.01 –  Mk 4,26-34 Rozwój królestwa Bożego 

 01.02 –  Mk 4,35-41 Jezus ucisza burzę 

 02.02 –  Łk 2,22-40  Ofiarowanie Jezusa w świątyni 

 03.02 –  Mk 5,1-20 Uwolnienie opętanego w Gerazie 

 04.02 –  Mk 5, 21-43 Wskrzeszenie córki Jaira i uzdrowienie kobiety 
 

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 Jana. W intencji wszystkich kapłanów posługujących w Odnowie w naszej Die-

cezji. O moc Ducha Świętego i światłe oczy serca. 

 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, chęć służby i ochronę przed znie-

chęceniem, o animatora diakonii ewangelizacyjnej i miłosierdzia.  

 O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin                            

i bliskich. W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 

 O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia i dobre owoce ewangelizacji pro-

wadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, cykl „Książka 

warta spotkania”, Fundacja Charismata, Festiwal Wiary i inne). 

 W intencji organizacji wspólnotowej pielgrzymki do Włoch. 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 

Ogłoszenia 
1. Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w każdy wtorek od godz. 17.00. 

2. Wszystkich członków naszej Wspólnoty zapraszamy na Msze święte do Bazyliki 

w niedziele i święta o godz. 12.00. Tę Mszę świętą sprawuje najczęściej nasz Pasterz - 

o. Wiktor i zwykle głosi na niej kazania. Wraz z Męską Grupą będziemy mogli włączyć 

się w Liturgię Słowa (czytania i psalm), a z czasem może także w śpiew wraz z naszym 

zespołem. 

3. W naszej Wspólnocie w trakcie spotkania modlitewnego zapewniamy opiekę nad dziećmi. 

O obecności dzieci prosimy informować za pomocą smsa w każdy wtorek do godz. 12.00 

na numer telefonu 513-025-722 lub 609-132-643. Ustalona stawka dla opiekunki to 25 zł 

za 2 godz. od 19.15 - 21.15.  

4. W każdą środę o godz. 17.00 odbywają się próby zespołu instrumentalnego. Szczegóły 

u animatorki diakonii uwielbienia Joli (nr tel. 884-170-280). 

5. W dniach 25 kwietnia - 3 maja 2014 pielgrzymka do Włoch. Koszt 1890 zł plus 30 euro. 

Szczegóły w programie. Zapisy u Wiesi. 

6. Wysyłając sms na numer 664 400 100 o treści TAK.BERNARDYNI (koszt jak zwykły 

sms w Twojej sieci) będziesz otrzymywać informacje od naszej Wspólnoty. Nadawca: 

ODNOWA. (wypisanie się z tego serwisu też jest możliwe: na ten sam numer o treści 

NIE.BERNARDYNI). 

 

 

 
 pogotowie wstawiennicze tel. 884.170.280 

 e-mail: odnowa.bernardyni@gmail.com  www.odnowa.bernardyni.rzeszow.pl  



 

 

  
 


