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Weselcie się nadzieją! 

W ucisku bądźcie  
cierpliwi, w modlitwie - 

wytrwali! 
 

Rz 12, 12 

 

Spotkania Wspólnoty 
odbywają się 

we wtorki o 18.00 
w Domu Diecezjalnym 

„Tabor” 
ul. Połonińska 25 

 
 
 

 
17.00 adoracja Najśw. 
Sakramentu (kaplica) 

18.00 Eucharystia (kaplica) 
i spotkanie modlitewne 

(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  

 

Rozproszenia na modlitwie 
 

Wojtek Gałązka 

 

Wielcy ludzie modlitwy, trwający na modlitwie długie godziny, zapytani, dlaczego ich modlitwy 
trwają zawsze godzinę, a nawet dłużej, odpowiadają, że przez pierwsze 15 minut muszą się wy-
gadać przed Panem Bogiem, przez drugie 15 minut starają się skupić i słuchać Pana Boga, ciągle 
myśląc o wszystkim innym, tylko nie o Bogu, przez trzecie 15 minut denerwują się na siebie i tra-
cą czas na myślenie co zrobić, aby myśleć o Bogu i dopiero po czterdziestu pięciu minutach przez 
około 15 minut zaczynają się naprawdę modlić, czyli słuchać co mówi do nich Bóg i odpowiadać 
na Jego Słowo. 
Z nami jest dokładnie tak samo, albo jeszcze gorzej. Ja zauważyłem, że kiedy próbuję się modlić, 
zaczynam się rozpraszać. Wtedy zaczyna mnie to denerwować, że się rozpraszam, potem dener-
wuje mnie to, że się zdenerwowałem i tak dalej... Po jakimś czasie, gdy już powiem Panu Bogu 
wszystko, przypomnę sobie nagle, że to On powinien pierwszy zacząć mówić, a ja dopiero po 
Nim; zaczynam słuchać, całą swoją uwagę kieruję na Boga, aż tu nagle po jakimś czasie spotykam 
się z czymś co nosi nazwę ROZPROSZENIA NA MODLITWIE - myśli, wyobrażenia, uczucia nie mają-
ce nic wspólnego z moją modlitwą.  
Co z tym robić? Po pierwsze i ostatnie nie przejmować się ani nie złościć na siebie. Cokolwiek 
dzieje się na modlitwie, biorą w tym udział dwie osoby: Pan Bóg i ja. Zostawmy Panu Bogu sposób 
jej prowadzenia. To normalne, taki jest człowiek - czasami się rozprasza. Dopiero po zauważeniu 
faktu, że się rozpraszam, mogę zacząć z tym walczyć.  
Warto też zastanowić się, czy dane "rozproszenie" jest tylko rozproszeniem, czy jakąś ważną 
sprawą, którą nagle pokazuje mi Pan Bóg. Gdy zagłębiam się w obecności Pana Boga, czasem coś 
jakby stara się przeszkodzić mojemu skupieniu. Pojawiają się wyobrażenia i zajmują nagle mnie 
nie pytając o zgodę. Bardzo często modlitwa, jeśli jest oświecana mocą i prawdą Bożą, odsłania 
sfery w moim życiu, w które chce wejść Pan Bóg, aby je uzdrowić. Pokazując prawdę o nas sa-
mych, pokazuje przeszkody i bariery, które są w nas i uwierają w takich sytuacjach.  
Gdy zauważę, że myślę o czymś innym niż o Bogu, to nie rozważam dlaczego, ani dalej w to nie 
brnę, tylko wracam myślą do Boga. Uwaga! NIGDY NIE WOLNO SIĘ DENERWOWAĆ! Można też 
roztargnienie przekształcić w modlitwę, i tak np. niepokój o coś zamienić w modlitwę za to co 
mnie niepokoi. Być może dany niepokój wypływa z działania Pana Boga, który pokazuje mi jakiś 
problem do rozwiązania. Warto pamiętać, że rozproszenia pokazują prawdę o mnie samym i bez 
nich modlitwa nie byłaby do końca prawdziwa. Poza tym właśnie takiego, roztargnionego i roz-
praszającego się - nieprzygotowanego na przyjęcie miłości - kocha Pan Bóg. 
Z rozproszeniem jest tak jak z narzeczonym, jadącym samochodem do swojej dziewczyny. Coś się 
popsuło, musi się zatrzymać, być może pożyczyć narzędzi - opóźni to spotkanie, ale to nic nie 
znaczy. Gorzej, jeśli przy okazji pójdzie na piwo, albo na karty z kolegami i w ogóle nie dojedzie. 
Rozproszeniu nie mogę się poddawać, ale i nie powinienem sobie nim zawracać głowy bardziej 
niż miłością Boga do mnie, który właśnie do mnie mówi.  
Bardziej niż na rozproszenie na modlitwie zwróć uwagę, aby regularnie siadać do modlitwy 
(o stałej godzinie!). A do rozpraszających się co chwilę myśli, podchodź jak do małych kociaków 
biegających po mieszkaniu. Łagodnie i z uśmiechem zbieraj je spokojnie wokół źródła Światła 
i Ciepła, gdzie im będzie najlepiej. Jezus jest cierpliwy i nie denerwuje się na małe kociaki, ale 
ogarnia je Swoim ciepłem. Cóż bardziej przyjemnego od przygarniania kociaków do światła i cie-



Animatorzy diakonii 
  

Alicja Smalarz 
diakonia adoracyjna 

  

Marta Fortuniak 
diakonia nauczania i prorocka 

  

Jolanta Skotnicka 
diakonia uwielbienia 

  

Maciej Mierzejewski 
diakonia prowadzenia 

spotkań 
  

Piotr Bilo 
diakonia ewangelizacyjna 

  

Jacek Fura 
diakonia modlitwy wstawien-

niczej i uwolnienia 
  

Maria Bassara 

diakonia modlitwy 
osłonowej  

  

Paweł Kobosz 
diakonia modlitwy 

w nagłych potrzebach 
  

Dorota Motkowicz 
diakonia modlitwy 

za kapłanów 
  

Marek Wiśniewski 
diakonia liturgiczna 

  

Ewa Kruczek 
diakonia miłosierdzia 

  

Klaudia Winiarska 
diakonia medialna 

  

Wiesława Mac 
diakonia organizacyjna 

  

Paweł Wiśniowski 
diakonia techniczno-

porządkowa 

 

Modlitwy wstawiennicze 
odbywają się we wtorki 
o 17.15 – zgłoszenia  

 przez stronę 
www.miriam.rzeszow.pl 

 

Modlitwy uwolnienia  
wg. 5 kluczy Neala Lozano – 

zgłoszenia przez stronę 
www.miriam.rzeszow.pl 

pła, cóż bardziej czułego, niż zbieranie rozpraszających się myśli przy Panu Bogu.  
Czasem jednak w modlitwie przychodzą chwile naprawdę trudne. Rozproszenie trwa chwilę i mo-
że być nawet przyjemne, jeśli kieruje mnie bardziej na Boga i prawdę o mnie. Naprawdę trudno 
robi się, gdy modlitwa przestaje być jakkolwiek odczuwalna. Gdy robi się ciemno, nic nie widać 
i nie wiadomo którędy iść. To znaczy, że nadchodzi bardzo ważny i pożyteczny, choć trudny czas 
oschłości. O tym jednak następnym razem.  
Tekst pochodzi z pisma formacyjnego Ruchu Światło-Życie "Wieczernik" 

 
Słowo Boże do medytacji 

− śr. – Łk 11, 42-46 Jezus piętnuje obłudę faryzeuszów 

− czw. – Łk 11, 47-54 Jezus gromi faryzeuszów i uczonych w prawie 

− pt . – Łk 12, 1-7 Głoście słowo Boże bez obawy 

− sob. – Łk 12, 8-12 Duch Święty czuwa nad uczniami Jezusa 

− niedz. – Łk 18, 1-8 Wytrwałość w modlitwie 

− pn. – Łk 12, 13-21 Gromadzić skarby przed Bogiem 

− wt. – Łk 10, 1-9 Żniwo jest wielkie, ale robotników mało 

 

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 Wątroby. W intencji wszystkich kapłanów posługujących w Odnowie w naszej Diecezji. 

� O rozwój naprotechnologii w Rzeszowie. 
� W intencji przebłagalnej i wynagradzającej za grzechy narodu przed uroczystościami na 

Jasnej Górze 15 października 2016 r. 
� 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 dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę i Fundację Charismata (ka-
techezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, Wieczory Charyzmatyczne, Seminarium Od-
nowy Wiary, warsztaty modlitwy wstawienniczej, warsztaty posługi proroczej). 

� We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 
 
  

Ogłoszenia    

1. 13 października 2016 r. (czwartek) o godz. 19.00 zapraszamy do kina Zorza na film pt. 
„Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham”. Cena biletu 10 zł, zapisy u Gosi Franczyk. 

2. 15 października 2016 r. organizowany jest wyjazd do Częstochowy na Wielką Pokutę. Ce-
na 45 zł, wyjazd autokarem z Taboru o godz. 4.30 oraz spod kościoła O.O. Bernardynów 
o 4.30. Zapisy u Gosi Franczyk. Serdecznie zapraszamy! 

3. 17 października 2016 r. (poniedziałek) o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie diakonii pro-
rockiej. Będziemy rozmawiać o charyzmacie modlitwy w językach i tłumaczeniu języków. 

4. 20 października 2016 r. (czwartek) o godz. 19.00 zapraszamy do kina Zorza na film pt. 
„Wołyń”. Cena biletu 10 zł, zapisy u Gosi Franczyk. 

5. 29 października 2016 r. (sobota) jedziemy na posługę modlitwą wstawienniczą do Prze-
myśla. Członków diakonii modlitwy wstawienniczej chętnych do posługi prosimy o zgło-
szenie się do Barbary Lech. 

6. W dniach 5-6 listopada 2016 r. w Krośnie odbędzie się VI Podkarpackie Forum Charyzma-
tyczne. Zapisy i szczegóły na stronie internetowej www.odnowa.piotrajana.pl 

 

 

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


