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Bądź uwielbiony, Boże, 
wszelkim czystym 

uwielbieniem!  
 

Tb 8, 15 

Uwielbienie – lek na nieskuteczne prośby 

o. dr Grzegorz Mazur OP 
 
Dla wielu katolików modlitwa uwielbienia pozostaje wciąż nieodkryta. Najpopularniejszą i często 
jedyną – lub prawie jedyną – praktykowaną formą rozmowy z Panem Bogiem pozostaje modlitwa 
prośby – od święta przeplatana dziękczynieniem.  
Katechizm przypomina nam, że „uwielbienie jest tą formą modlitwy, w której człowiek najbar-
dziej bezpośrednio uznaje, iż Bóg jest Bogiem. Wysławia Go dla Niego samego, oddaje Mu chwałę 
nie ze względu na to, co On czyni, ale dlatego że ON JEST” (KKK 2639). Innymi słowy, uwielbienie 
jest najbardziej bezinteresowną formą modlitwy. 
Nie wysławiam Pana za coś co dla mnie zrobił, ale dlatego, że jest.  
Wielbię Go w Jego Bóstwie, Mądrości, Mocy, Majestacie i Chwale. Wielbię w Jego Miłosierdziu, 
dobroci, delikatności i dyspozycyjności, bliskości i trosce – zwłaszcza wtedy, gdy niespecjalnie je 
odczuwam. Koncentruję się na Nim, a nie na sobie. Wtedy Pan czuje się zaproszony do mojego 
życia i zaczyna działać. 
Modlitwa przeciw bałwochwalstwu 
Trwając w uwielbieniu przywracam Bogu właściwe, czyli pierwsze miejsce w moim życiu. Po-
twierdzam, że tylko On jest moim Panem. Co to znaczy? Przede wszystkim to, że Bóg jest dla 
mnie najważniejszy. Większość katolików deklaruje to gładko, choć z przełożeniem na prozę co-
dzienności bywa różnie. 
Zawierzając Panu pozwalam Mu sobą kierować – dopiero tutaj, a nie w zewnętrznych praktykach 
lub deklaracjach, zaczyna się chrześcijaństwo i życie według Ducha. 
Uwielbieniem zapraszam, wręcz prowokuję, Pana do tego by przejął władzę i kontrolę nad moim 
życiem. W efekcie, skupiam się intensywniej na Nim i Jego prowadzeniu, niż na sobie, swoich 
zamiarach, planach. 
Antidotum na nieskuteczną modlitwę prośby 
Niska skuteczność modlitwy prośby bierze się między innymi właśnie stąd, że o wiele łatwiej 
przychodzi nam koncentrować się w niej na sobie i swoich problemach, niż na Panu Bogu. Nie 
zawsze prosimy o prawdziwe dobro dla siebie, a nawet jeśli, to niekoniecznie jest to rzeczywiście 
dobro dla nas (nie da się przecież realizować wszystkich możliwych i dostępnych dóbr w życiu; 
wielokrotnie potrzebujemy Bożej podpowiedzi i światła, by dokonać słusznego wyboru). Zdarza 
się również, że prosimy o coś dobrego i zgodnego z wolą Bożą, ale w niewłaściwym czasie (na 
przykład chcemy czegoś za wcześnie lub zbyt szybko). 
Inaczej sprawa wygląda z modlitwą uwielbienia. Dobro Najwyższe, którym jest sam Pan, to Dobro 
zawsze dla nas; Dobro, bez którego nie możemy żyć pełnią szczęścia i które zawsze jest do wy-
grania. 
Każdy czas jest odpowiedni, by uwielbiać Pana. Nie ma obawy, że uwielbię Go w niewłaściwym 
momencie. Wręcz przeciwnie: im bardziej moment wydaje się niewłaściwy (bo jestem smutny, 
zmęczony, zniechęcony, czuję się odrzucony lub skrzywdzony), tym gorliwiej i dłużej warto trwać 
w uwielbieniu. 
Katechizm uczy, że „uwielbienie zespala inne formy modlitwy i zanosi je do Tego, który jest ich 
źródłem i celem” (KKK 2639). 
Jeśli chcesz, aby Twoje modlitwy były spójne i nie pozostawały bez odpowiedzi, zainwestuj 
w uwielbienie.  
Przeznacz na nie jak najwięcej czasu w modlitwie osobistej, medytacji, adoracji… Uwielbiaj Pana 

 

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 

 

w Jego Słowie (Pismo Św.); uwielbiaj Go w życiu innych osób, zwłaszcza tych, którym trudno Ci 
przebaczyć; których nie umiesz jeszcze pokochać… Zadbaj o to, by nie uwielbiać tylko w pojedyn-
kę. W Kościele istnieje wiele wspólnot i grup, które modlą się uwielbieniem. Modlitwa uwielbie-
nia jest uniwersalna, ale formy jej praktykowania już nie. Ważne, by z Bożą pomocą odnaleźć 
swoje miejsce w Kościele, ten typ duchowości i pobożności, który jest dla mnie i w którym uwiel-
bianie Pana przeżywać będę – być może niekoniecznie od razu – w pokoju i harmonii (cz. 1/2). 
 

Słowo Boże do medytacji 
 śr. – Mt 15, 21-28 Wiara niewiasty kananejskiej 
 czw. – Mk 9, 2-10 Przemienienie Pańskie 

 pt .– Mt 16, 24-28 Konieczność wyrzeczenia 

 sob. – Mt 17, 14-20 Potęga wiary 

 niedz. – J 6, 41-51 Chleb żywy, który zstąpił z nieba 

 pn. – J 12, 24-26 Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity 

 wt. – Mt 18, 1-5.10.12-14 Godność dzieci. Przypowieść o zabłąkanej owcy 
 

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, Wieczory Charyzmatyczne, Świa-
towe 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: 
poniedziałek 1-2, 2-3; wtorek 8-9; środa 9-10; czwartek 13-14; piątek 2-3, 9-10, 12-13; 
sobota 1-2, 4-5; niedziela, 1-2, 2-3, 3-4. 

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. Po adoracji Najświętszego Sakramentu odbędzie się spotkanie Rady Wspólnoty: pasterza, 
liderów, animatorów diakonii w sali nr 9. 

5. Wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania ogniska wspólnotowego, a w szcze-
gólności Ani i Pawłowi za udostępnienie Winnicy - serdecznie dziękujemy! 

 

Redaktor biuletynu: Edyta Fortuniak  Biuletyn przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego  

 telefon Wspólnoty i pogotowie modlitewne:  884.31.51.51   e-mail: odnowa@miriam.rzeszow.pl  

 www.miriam.rzeszow.pl  www.facebook.com/miriam.rzeszow  

           

Jeśli chcesz przekazać darowiznę, ofiarę lub dziesięcinę możesz to zrobić na rzecz Fundacji, która działa przy naszej Wspólnocie 

Fundacja „Charismata” im. św. Pawła Apostoła, ul. Osmeckiego 9/1, 35-506 Rzeszów  

 Bank Spółdzielczy w Jarosławiu oddział Rzeszów, nr konta: 91 9096 0004 2012 0064 7957 0002  

 W tytule przelewu należy wpisać: „Na cele statutowe”  

 Fundacja Charismata jest organizacją OPP – przekaż nam 1% swojego podatku - KRS 0000431262  


