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…„Wierzycie, że mogę 
to uczynić?” Oni  

odpowiedzieli Mu:  
„Tak, Panie!” 

 
Mt 9, 28 

 

 

Wszystko możliwe 

Marcin Jakimowicz 

 
 
Zdumiało mnie to, że Jezus nie powiedział ani razu: „módlcie się za chorych”. Powie-
dział: „uzdrawiajcie ich”. Nie daje mi to spokoju.  
 
Bóg obiecał naszej wspólnocie, że złamie nasze myślenie o Nim. Tak, jak łamie się suchą 
gałąź. Wołaliśmy z tęsknotą o przełom, a On zapowiedział, że rozpocznie właśnie od tego. 
Od zmiany naszego myślenia. I rozpoczął przełom. Zaczął odpowiadać na bardzo kon-
kretne pytania.  
Zdumiało mnie to, że Jezus nie powiedział ani razu: „módlcie się za chorych”. Powiedział: 
„uzdrawiajcie ich”. Nie daje mi to spokoju.  
„Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie 
złe duchy!” (Mt 10, 8) czy „Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co 
wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was 
królestwo Boże” (Łk 10, 8-9) 
Innymi słowy powiedział nam: „Róbcie to, co dla tego świata jest kompletnie niemożliwe, 
co absolutnie przekracza jego zdolność rozumowania, pojmowania, kalkulacji. Róbcie coś, 
do czego jesteście powołani jako dzieci Króla: sprowadzajcie Królestwo na ziemię. Wołaj-
cie o wylanie Ducha. Nie jesteście z tego świata, stoicie w autorytecie Mojego Syna, który 
zapewnia was: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że 
otrzymacie”. 
„Ale przecież nie wszystkich uzdrawiał” – tłumaczyłem się zawsze, zasłaniając tym samym 
sprytnie mą ogromną niewiarę. Tymczasem nieustannie natrafiam ostatnio na fragmenty 
mówiące o tym, że… uzdrawiał wszystkich: 
„On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił” (Mt 8, 16) 
„Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby 
i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał” (Mt 4, 24) 
„Wielu poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich” (Mt 12, 15) 
„A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała 
wszystkich” (Łk 6, 19) 
Gdzie napotkał opór materii? W Nazarecie. W mieście, w którym się wychował. Tam nie 
znalazł wiary. Jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Ludzie znali Go zbyt 
dobrze. Wiedzieli sporo o Jego rodzinie.  
Problem nie leży po stronie Boga.  
Boimy się wydać rozkazu chorobie, by nie skompromitować się przy innych. A może na-
wet dorabiamy do tego pseudoteologię, bojąc się, by…. Bóg się nie skompromitował (do-
prawdy karkołomna konstrukcja). 
Nie twierdzę, że uzdrowi wszystkich. Nie mam takiej wiary. Wierzę jednak w to, że zanim 
„pochylimy się z troską nad zagadnieniem cierpienia” w życiu osoby, która prosi nas 
o wstawiennictwo, mamy prawo wołać o cud. On sam nas o to prosi. 

Spotkania Wspólnoty 
odbywają się 

we wtorki o 19.15 
w Domu Diecezjalnym 

„Tabor” 
ul. Połonińska 25 

 
 
 
 

17.00 adoracja Najśw. 
Sakramentu (kaplica) 

18.00 Eucharystia (kaplica) 
19.15 spotkanie modlitew-

ne (aula pod kaplicą) 
 
 
 

Telefon Wspólnoty 
 884.31.51.51 

 
 

 

Struktura Wspólnoty  

ks. Marcin Szopiński 
pasterz 

Marta Fortuniak, lider 

Jacek Fura, v-ce lider 

Wiesława Mac, v-ce lider 

Piotr Bilo, v-ce lider  

 

 

 



Animatorzy diakonii 

Alicja Smalarz 
diakonia adoracyjna 

Marta Fortuniak 
diakonia prorocka 

Jacek Fura 
diakonia modlitwy wstawien-

niczej i uwolnienia 

vacat 
diakonia nauczania 

Jolanta Skotnicka 
diakonia uwielbienia 

Ewa Kruczek 
diakonia miłosierdzia 

Karolina Kołodziej 
diakonia wprowadzająca 

dla kobiet 

Dariusz Hołysz 
diakonia wprowadzająca 

dla mężczyzn 

Wiesława Mac 
diakonia organizacyjna 

Daniel Chmiel 
diakonia porządkowa 

Paweł Wiśniowski 
diakonia techniczna 

Klaudia Winiarska 
diakonia medialna 

Maria Bassara 
diakonia modlitwy 

osłonowej 

Paweł Kobosz 
diakonia modlitwy 

w nagłych potrzebach 

Maria Hubert 
diakonia modlitwy 

za kapłanów 

Marek Wiśniewski 
diakonia liturgiczna 

Joanna Groszek 
diakonia ewangelizacyjna 

Maciej Mierzejewski 
diakonia prowadzenia 

spotkań 

 

 

Modlitwy wstawiennicze 
odbywają się we wtorki 
o 17.45 – zgłoszenia  

e-mailem lub telefonicznie 

 

Słowo Boże do medytacji 
 śr. – Mk 6, 1-6 Jezus nieprzyjęty w Nazarecie 

 czw. – Mk 6, 7-13 Rozesłanie Apostołów 

 pt .– Mk 6, 14-29 Śmierć Jana Chrzciciela 

 sob. – Mk 6, 30-34 Jezus lituje się nad tłumem 

 niedz. – Mk 1, 29-39 Jezus uzdrawia i wypędza złe duchy 

 pn. – Mk 6, 53-56 Jezus uzdrawia chorych 

 wt. – Mk 7, 1-13 Prawo Boże i tradycje ludzkie 
 

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. W intencji wszystkich kapłanów posługujących w Odno-
wie w naszej Diecezji. O moc Ducha Świętego i światłe oczy serca. 

 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, chęć służby i ochronę przed 
zniechęceniem. 

 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 ewangeliza-
cji prowadzonej przez Wspólnotę i Fundację Charismata (katechezy audiowizual-
ne, portal Żywa Wiara, Festiwal Wiary, Kurs finansowy CROWN, warsztaty psycho-
logiczne). 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 W intencji Światowych Dni Młodzieży. 
 

Ogłoszenia 
1. Organizujemy zbiórkę trwałej żywności dla dzieci poszkodowanych w pożarze 

w Daliowej na Podkarpaciu. Ofiarodawców prosimy o przekazywanie żywności do 
10-02-2015.  

2. 17 lutego 2015 r. o godz. 21.00 spotkanie diakonii prorockiej i wstawienniczej. 
Temat: posługa proroctwami w czasie spotkań modlitewnych i modlitw wsta-
wienniczych. Rozeznanie daru proroctwa. 

3. 24 lutego 2015 r. o godz. 19.00 zapraszamy na katechezę audiowizualną pt. „Bóg 
znalazł mnie na ulicy ”. Gość: Henryk Krzosek (miejsce: Tabor). 
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Jeśli chcesz przekazać darowiznę, ofiarę lub dziesięcinę możesz to zrobić na rzecz Fundacji, która działa przy naszej Wspólnocie 
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