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Słuchaj, Izraelu…  
 

Pwt 6, 3 

Jego warto słuchać! 

Kamila Rybarczyk 
Charyzmaty a porządek  
Na pewno trudniej jest rozpoznać posługiwanie darami duchowymi w większej grupie osób. Dla-
tego też, jeśli wspólnota liczy ponad 100 uczestników, na początku ważną rolę odgrywają w niej 
małe grupki znających się i posługujących sobie nawzajem osób. One mogą i powinny stać się 
miejscem rozeznawania obdarowania charyzmatycznego. O charyzmatach słowa: darze proroc-
twa, poznania, języków i tłumaczenia języków – pisaliśmy już w „Szumie z Nieba” niejednokrotnie 
(zapraszamy na: www.odnowa.jezuici.pl/szum do zakładki „Charyzmaty”). Ale warto przypo-
mnieć, że słowo Pana jest lepiej słyszalne, gdy wspólnota ma najpierw okazję do dłuższego 
uwielbienia Boga, bo wtedy wszystkie umysły i serca bardziej skupiają się na Nim. Jeśli prosimy 
Ducha Świętego, by wyznaczył nam odpowiedni moment do mówienia – On nas poprowadzi 
i nauczymy się rozpoznawać ten czas. Nie ma tu żelaznych reguł, są jednak pewne momenty, 
w których szczególnie należy nasłuchiwać słów Boga. Jednym z nich jest czas następujący po 
śpiewie w językach. Dotyczy to oczywiście tylko śpiewu natchnionego przez Boga, a nie wynikają-
cego z chęci inicjujących go osób. Taki autentyczny śpiew w językach, rodzący proroctwo czy też 
słowo poznania, jest zazwyczaj dłuższy i pełen swoistej głębi. Angażuje też znaczną część wspól-
noty. Gdy coś pochodzi od Boga, wówczas ci, którzy żyją w Duchu Świętym, rozpoznają to i do-
świadczą pokoju. Jeśli jakieś proroctwo jest niejasne i niczego nie wnosi – jest to zwykła myśl 
pobożnej osoby, która może i działa w dobrej wierze, ale nie prorokuje. 
Słowa natchnione  
Kolejnym środkiem służącym do oddawania Bogu chwały podczas spotkań modlitewnych jest 
dzielenie się własnymi doświadczeniami, czyli: napomnienie, nauczanie i świadectwo. Napomnie-
nie jest najczęściej spotykaną formą przekazu słów natchnionych. Prowadzi ku głębszemu odda-
niu się Bogu lub wskazuje konkretny sposób działania. Oznacza ono podzielenie się rozumieniem 
słowa Pana, które ukazuje nam, jacy jesteśmy lub jakimi mamy się stać. Celem tego jest nasza 
przemiana, dlatego naturalne jest przekazanie go w formie wezwania do jakiegoś działania. Nau-
czanie jest kolejną formą przekazywania słów natchnionych na spotkaniu modlitewnym. Najczę-
ściej jedna osoba czyta fragment Pisma świętego i dodaje do niego swój komentarz. Druga może 
podzielić się swoim rozumieniem jakiejś prawdy chrześcijańskiej. Następna może przedstawić 
wizję tego, jak Bóg pragnie, abyśmy żyli itp. Ale spotkanie nie może stać się kręgiem przemawia-
jących osób, z których każda chętniej poucza, niż słucha pouczeń. Świadectwo oznacza po prostu 
opowieść o osobistym doświadczeniu działania Boga w czyimś życiu, tak aby inni mogli uwierzyć 
w dobroć Pana, oraz by obudziła się w nich większa miłość i chwała dla Niego. Jest ono jednym 
z filarów spotkania modlitewnego – stanowi „siłę napędową” uwielbienia oraz jest sposobem na 
oddanie Bogu chwały. Trzeba jednak odróżnić świadectwo od dzielenia się przeżyciami. Dobre 
świadectwo jest zawsze radosne, krótkie i skoncentrowane na Chrystusie. Nic bardziej nie osłabia 
świadectwa niż rozwlekłość i dygresje. Celem świadectwa jest oddanie Bogu chwały oraz umoc-
nienie i budowanie innych – nie zaś chwalenie się czymś lub skupianie na sobie uwagi. 
Odpowiedź na słowo Boże  
Odpowiedzieć na słowo, to znaczy: usłyszeć je, rozważyć oraz być mu posłusznym. Ale czasem 
zdarzają się trudności w przyjęciu słowa. Powszechnym błędem jest niedawanie słowu czasu na 
przeniknięcie nas. Niektórzy mają tendencję do zaczynania pieśni lub modlitwy zaraz po usłysze-
niu proroctwa – zabierając słuchającym czas na jego rozważenie. Korzystniejsze jest zatrzymanie 
się w cichej modlitwie, a jeśli słowo wzywa nas do uwielbienia – powinniśmy odpowiedzieć żarli-

 

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 

 

wą modlitwą chwały. Innym rodzajem odpowiedzi jest potwierdzenie przekazu, jeśli Pan powie-
dział komuś to samo. W ten sposób dodajemy zachęty osobie prorokującej, szczególnie jeśli do-
piero „raczkuje” w posłudze darami. 
„Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające 
aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (Hbr 
4,12). 
Niech zatem słowo Boże, które przychodzi do nas – żyje w naszych sercach. Jeśli nauczymy się 
poddawać Panu, wypowiadając Jego słowa i odpowiadając na nie czynami, przyniesie nam ono 
nowe życie! (cz. 2/2) 
Artykuł powstał na podstawie pracy zbiorowej „Prowadzenie spotkania modlitewnego”, wydanej przez 
Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym, Łódź 2011. 

 
Słowo Boże do medytacji 

 śr. – Mt 11, 25-27 Tajemnice królestwa objawione prostaczkom 

 czw. – Mt 11, 28-30 Jezus cichy i pokorny sercem 

 pt .– Mt 12, 1-8 Syn Człowieczy jest Panem szabatu 

 sob. – Mt 12, 14-21 Jezus cichy i pokorny sercem 

 niedz. – Mk 6, 30-34 Jezus dobry pasterz 

 pn. – Mt 12, 38-42 Znak Jonasza 

 wt. – Mt 12, 46-50 Prawdziwa rodzina Jezusa 
 

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

 O błogosławieństwo Boże i ochronę przed działaniem złych duchów dla ks. Marcina w je-
go posłudze egzorcysty i modlitwy uwolnienia, oraz dla posługujących członków Wspól-
noty, ich rodzin i bliskich. 

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

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

techezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, Wieczory Charyzmatyczne, Światowe Dni 
Młodzieży). 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 

Ogłoszenia  
1. Spotkania Wspólnoty odbywają się w czasie wakacji. 
2. Są wolne godziny adoracji Najświętszego Sakramentu. Jeśli masz pragnienie, aby spotkać 

się sam na sam z Panem, to zapraszamy. W tym tygodniu są wolne następujące godziny: 
środa 9-10; czwartek 13-14; piątek 2-3; sobota 1-2; niedziela, 1-2. 

3. We wtorki od godz. 17.30 do 17.55 odbywają się modlitwy wstawiennicze dla chętnych. 
Zgłoszenie na taką modlitwę dokonuje się na e-maila Wspólnoty. 

4. 2 sierpnia 2015 r. organizujemy ognisko wspólnotowe w Winnicy Maria Anna w Wyżnem. 
Liczymy na Waszą pomoc przy organizacji. Będą potrzebne: ciasta, sałatki, przekąski, itp.:) 
Szczegóły u Wiesi Mac– tel. 662-372-723. Wszystkich chętnych zapraszamy! 
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