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…ten spojrzał na niego 

uważnie i widząc, że 
ma wiarę potrzebną do 

 uzdrowienia, zawołał 
głośno: „Stań prosto 

na nogach!” A on  
zerwał się i zaczął  

chodzić.  
 

Dz 14, 9-10 

Modlitwa o uzdrowienie 

Ks. Jarosław Święcicki 

 

 
Modlitwa o uzdrowienie jest charyzmatem, który na nowo został odkryty i stał się cha-
rakterystycznym znakiem grup modlitewnych Odnowy w Duchu Świętym.  
Punktem odniesienia zawsze jest postawa i działalność Jezusa. Z licznych opisów, które 
znajdujemy na kartach Ewangelii, możemy wnioskować, że na działalność apostolską Je-
zusa składało się również uzdrawianie chorych. W tym właśnie czasie wielu uzdrowił 
z chorób, dolegliwości i od złych duchów, oraz wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. 
Odpowiedział im więc: Idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli: niewidomi 
wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą; umarli 
zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie 
zwątpi (11,4-6). Z tego opisu wnioskujemy, że posługa uzdrawiania chorych w przypadku 
Jezusa była zawsze połączona z głoszeniem Królestwa Bożego. I obchodził Jezus całą Gali-
leę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszel-
kie choroby i wszelkie słabości wśród ludu (Mt 4,23). Tak Jezus obchodził wszystkie mia-
sta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, [...] leczył wszystkie choroby i wszystkie 
słabości (Mt 9,35). 
Charyzmat uzdrawiania jest znakiem tego, że Królestwo Boże realizuje się w Jezusie. Je-
zus leczy choroby i zarazem głosi Królestwo Boże, rozmnaża chleb materialny i obiecuje 
chleb z nieba. Uwolnienie od chorób i głodu jest obietnicą i znakiem głębszego i całkowi-
tego zbawienia, które realizuje się przez wiarę w Ewangelię. 
Podobny sposób postępowania Jezus zalecił Apostołom: Jeśli do jakiegoś miasta wejdzie-
cie i przyjmą was [...], uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do 
was królestwo Boże (Łk 10,8-9). Po Zmartwychwstaniu i Wniebowstąpieniu Jezusa 
uzdrowienia dokonywane przez Jego uczniów były znakiem tego, że zmartwychwstały 
Jezus był obecny w Kościele przez moc swego Ducha (por. 5,12.15; 8,7; 9,33-34). 
Ścisły związek między uzdrowieniem a głoszeniem Królestwa, który zauważamy w opi-
sach ewangelicznych, winien być kanonem w posługiwaniu tym charyzmatem. Z tego 
wynika, że podstawowym owocem takiej modlitwy powinno być doświadczenie łaski 
zbawienia. Odnowa, przez ponowne odkrycie charyzmatu uzdrawiania, pragnie nawiązać 
do biblijnego doświadczenia Ducha Świętego w dziele ewangelizacji. Jeżeli poszukujemy 
odpowiedzi na pytanie o to, jak skutecznie posługiwać tym charyzmatem i jakich należy 
wystrzegać się błędów, to trzeba przede wszystkim „dobrze czytać” opisy o uzdrowie-
niach dokonywanych przez Jezusa. „Dobrze” to znaczy w duchu Kościoła, zgodnie z Tra-
dycją Kościoła. Spontaniczne odkrywanie wymiaru charyzmatycznego w grupach modli-
tewnych z jednej strony przyniosło wielkie ożywienie wiary u tych osób, ale z drugiej 
strony – brak pogłębionej refleksji teologicznej prowadził, w niektórych przypadkach, do 
błędnych interpretacji tych doświadczeń (część 1/2). 
Źródło: artykuł pochodzi z Zeszytów Odnowy w Duchu Świętym 1 (82)/2006 

 

 

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 17.30 – zgłoszenia  

e-mailem lub telefonicznie 

 

Słowo Boże do medytacji 
 śr. – Mt 5, 17-19 Jezus nie znosi Prawa, lecz je wypełnia 

 czw. – Mt 10, 7-13 Wskazania na pracę apostolską 

 pt .– J 19, 31-37 Przebicie boku Chrystusa 

 sob. – Łk 2, 41-51 Maryja wiernie chowała wszystkie wspomnienia w sercu 

 niedz. – Mk 4, 26-34 Przypowieść o ziarnku gorczycy 

 pn. – Mt 5, 38-42 Nie dochodzić ściśle swojego prawa 

 wt. – Mt 5, 43-48 Przykazanie miłości nieprzyjaciół 
 

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 błogosławieństwo Boże i ochronę przed działaniem złych duchów dla ks. Marci-
na w jego posłudze egzorcysty i modlitwy uwolnienia, oraz dla posługujących 
członków Wspólnoty, ich rodzin i bliskich. 

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

 W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 
 O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę i Fundację Charisma-

ta (katechezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, Festiwal Wiary, Seminarium Od-
nowy Wiary, Wieczory Charyzmatyczne, Rekolekcje Kapłańskie, Światowe Dni 
Młodzieży). 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 

Ogłoszenia 
1. 9 czerwca 2015 r. o 20.30 (po mszy św.) odbędzie się spotkanie podsumowujące 

dla wszystkich osób posługujących w Seminarium Odnowy Wiary i Festiwalu Wia-
ry. 

2. 11-14 czerwca 2015 r. odbędą się warsztaty psychologiczne z modlitwą o uzdro-
wienie. Spotkanie poprowadzi psychoterapeuta Józef Szopiński. Cena 220 zł. 
Miejsce: Tabor. Zapisy u Wiesi Mac. 

3. 20-21 czerwca 2015 r. odbędą się nasze wspólnotowe rekolekcje uzdrowienia 
wewnętrznego pt. „Zranieni i Wybrani”. Prosimy o udział wszystkich członków 
Wspólnoty Miriam. Opłata za rekolekcje 30 zł (2 obiady i kolacja) lub 60 zł (śnia-
danie, 2 obiady, kolacja i nocleg). Miejsce: Tabor. Zapisy u Wiesi Mac. 

4. 23 czerwca 2015 r. o godz. 19.00 odbędzie się katecheza audiowizualna pt. „By-
łem ateistą”. Gość spotkania: Mirosław Rucki. Miejsce: Tabor. 
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