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Z całego serca Bogu 

zaufaj, nie polegaj na 
swoim rozsądku 

 
Prz 3, 5 

 

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  

 

Tajniki modlitwy wstawienniczej 
 

Ks. Andrzej Grefkowicz 

część 3 
 

Osoba prowadząca modlitwę  
Tu potrzeba dojrzałości ludzkiej i duchowej – tylko taka osoba może wziąć odpowiedzialność za 
zespół. Nie zawsze musi to być kapłan, nie dogmatyzowałbym tego, choć bardzo dobrze by było, 
gdyby w zespole był kapłan. Są pewne modlitwy, w których jest niezbędny, np. jest bezwzględnie 
potrzebny tam, gdzie chodzi o modlitwę o uwolnienie. Natomiast w innych modlitwach nie jest 
konieczny. Na ogół jednak, gdy ksiądz się angażuje, to wnosi z sobą całe bogactwo swojego przy-
gotowania teologicznego, wyrobienia duchowego, nawet jeśli jego charyzmatyczne przygotowa-
nie polega na tym, że po prostu akceptuje tych, którzy są charyzmatykami. To może być wystar-
czające, żeby funkcjonował w tej grupie.  
 
Modlitwa wstawiennicza  
Mówiąc o modlitwie wstawienniczej mamy na myśli: modlitwę o uzdrowienie fizyczne (które jest 
najprostszą formą takiej modlitwy), o uzdrowienie wewnętrzne, o uwolnienie. W ostatnim przy-
padku najlepiej byłoby, żeby ktoś, kto wchodzi w modlitwę o uwolnienie, najpierw funkcjonował 
w zespole, który taką modlitwę podejmuje. Tam będzie się uczył od innych, nabierze trochę do-
świadczenia i dopiero potem będzie ją podejmował samodzielnie. Gdy ktoś w sposób nieodpo-
wiedzialny zabiera się za modlitwę o uwolnienie, może sam doświadczyć różnych ataków ze stro-
ny złego ducha. Modlitwa o uzdrowienie to szeroka przestrzeń, wymagająca rozeznania w róż-
nych rzeczywistościach ludzkich. Ogólnie bym powiedział, że powinno się ją zaczynać od ogólne-
go powierzania Panu Bogu tego człowieka i trudności, jaką on przeżywa – nie wnikając w szczegó-
ły, bez precyzowania i pytania go o powody czy przyczyny. Prawdziwa modlitwa o uzdrowienie, 
czyli ta pogłębiona, wymaga zatrzymania się nad człowiekiem, nad tym, co jest przejawem jego 
ograniczenia – zahamowania, lęku, nieufności. Moglibyśmy wiele wymieniać tych przejawów, 
które nazwalibyśmy ogólnie potrzebą uzdrowienia wewnętrznego. One są czymś spowodowane, 
jakimiś przyczynami. Na ogół uzdrowienie zaczyna się od zrozumienia konsekwencji, dalej prowa-
dzi do otwarcia się na ludzi, którzy spowodowali te zranienia – z przebaczeniem tym ludziom, 
z pogodzenia się z pewnymi sytuacjami. To bardzo szeroki temat. Jeśli podczas takiej modlitwy 
padnie jakieś proroctwo, może stać się ono znacznym „pchnięciem do przodu”, światełkiem, in-
spiracją naprowadzającą na drogę ku uzdrowieniu wewnętrznemu. Modlitwa o uzdrowienie fi-
zyczne jest najprostsza, bo wymaga tylko powierzenia, zatrzymania się wraz z człowiekiem z jego 
bólem – zatrzymania się wobec prawdy, że Pan Bóg jest i słucha jego prośby. Gdy modlimy się 
o uzdrowienie fizyczne, a nie doświadczamy go, trzeba uważać, żeby nie pójść w kierunku wymu-
szania zamierzonego wcześniej efektu: „W takim razie musimy jeszcze raz się pomodlić. To może 
jeszcze post w tej intencji? A może było nas za mało, to poprośmy jeszcze więcej osób”. Przypo-
mina to walenie w mur – może jak będzie większa siła, to ten mur oporu Pana Boga puści? Nato-
miast tu potrzeba słuchania i powierzania człowieka Bogu, bo bardzo często uzdrowienie fizyczne 
jest uwarunkowane uzdrowieniem wewnętrznym, jako że choroby fizyczne często spowodowane 
zostały jakimś wcześniejszym zranieniem wewnętrznym. W tym przejawia się jedność człowieka, 
który jest istotą psychofizyczną – jeśli w poziomie psyche pojawiły się zranienia, to one uderzają 
w ciało. Jeśli zajmiemy się tylko tym, co człowiekowi dolega fizycznie, będzie to leczeniem obja-



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 

wów a nie przyczyn. I czasem uzdrowienie wewnętrzne sprawia, że o uzdrowienie fizyczne już nie 
trzeba się modlić, bo zdrowie samo się poprawia. W tej modlitwie trzeba się liczyć także z tym, że 
istnieje charyzmat uzdrawiania, że Pan Bóg sam wybiera sobie ludzi, przez których chce jakoś 
szczególnie tą łaską błogosławić– poczynając od nieżyjącego już Emilieno Tardifa, poprzez wielu 
innych. Tu dotykamy pewnej tajemnicy Pana Boga. Kiedy siostra Briege McKenna posługiwała 
modlitwą wstawienniczą, gdy ktoś do niej przychodził i mówił, o co mu chodzi, to w którymś 
momencie prosiła: „Poczekaj, już wystarczy. Teraz ja posłucham Pana Jezusa, co On chce ci po-
wiedzieć”. Tu widać tajemnicę jedności człowieka z Panem Bogiem, która sprawia, że Pan Bóg ma 
przez kogo działać – działa przez człowieka, który jest Mu uległy, umie Go słuchać. 
 

Słowo Boże do medytacji 
− śr. – Mt 11, 28-30 Chrystus pokrzepia utrudzonych 

− czw. – Łk 1, 26-38 Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą 

− pt . – Mt 11, 16-19 Ci, którzy odrzucili Jana Chrzciciela, nie przyjmą Chrystusa 

− sob. – Mt 17, 10-13 Eliasz już przyszedł, a nie poznali go 

− niedz. – Mt 11, 2-11 Na Chrystusie spełniają się proroctwa 

− pn. – Mt 21, 23-27 Skąd pochodził chrzest Janowy 

− wt. – Mt 21, 28-32 Grzesznicy uwierzyli Janowi 
 

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 moc Ducha Świętego i światłe oczy serca. 

� O rozwój naprotechnologii w Rzeszowie. 
� 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, Seminarium Od-
nowy Wiary, warsztaty posługi proroczej). 

� We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 
 
  

Ogłoszenia   

1. 6 grudnia 2016 r. po Mszy Św. ok. godz. 21.30 odbędzie się spotkanie Rady Wspólnoty. 
2. 9 grudnia 2016 r. (piątek) o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie diakonii prorockiej. Zbiór-

ka przy recepcji.  
3. 17 grudnia 2016 r. (sobota) o godz. 18.00 zapraszamy na Wieczór Charyzmatyczny. 

W programie: konferencja, Eucharystia, adoracja i uwielbienie Najświętszego Sakramen-
tu oraz świadectwa (miejsce: aula DD Tabor). 

4. 19 grudnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 19.30 odbędzie się Masza Św. dla wszystkich 
członków Odnowy Diecezji Rzeszowskiej w kościele pw. Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie. 

5. 31 grudnia 2016 r. u Bernardynów organizowany jest Sylwester dla członków Odnowy 
w Duchu Świętym. 
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