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O nic się już zbytnio 

nie troskajcie, ale 
w każdej sprawie  

wasze prośby przed-
stawiajcie Bogu  

w modlitwie i w błaga-
niu z dziękczynieniem! 

 
Flp 4, 6 

 

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 1 
 

W odnowie modlitwa wstawiennicza najchętniej jest podejmowana razem z osobą zain-
teresowaną. To bardzo ważny aspekt różnicujący i mający ogromne znaczenie dla sku-
teczności tej modlitwy. Nasze prośby kierowane do Pana Boga nie mają na celu „zmięk-
czenia” go, żeby w swojej hojności zechciał coś dodatkowo „dorzucił”, a bardziej są 
kształtowaniem dyspozycji proszącego do przyjęcia łaski, której Pan Bóg naprawdę chce 
mu udzielać. Taki jest sens modlitwy prośby. 

Jeśli Pan Jezus zachęca nas, żebyśmy Go prosili, to nie dlatego, że On tak lubi być proszo-
ny i dopiero wtedy gotów jest czegoś udzielić. Ta modlitwa ma obudzić w człowieku po-
stawę otwartości na przyjęcie tego, czego On chce udzielać. Jest w tym także uznanie, że 
są to dary, które pochodzą od Boga – gdy proszę, to mam świadomość, że tylko On jest 
Dawcą. A skoro ktoś, dla kogo prosimy, jest obecny pośród nas, to otwiera się coraz bar-
dziej dzięki temu, że może się z tą modlitwą utożsamić. Niewątpliwie inną specyfiką mo-
dlitwy Odnowy jest otwartość na wymiar charyzmatyczny, który pomaga nam bardziej 
zjednoczyć się w tejże z wolą Pana Boga. Jeżeli ktoś podczas modlitwy otrzymuje proroc-
two, doświadcza jakiegoś poruszenia duchowego, że właśnie o to, a nie o coś innego trze-
ba prosić i w dalszej modlitwie podejmuje wezwanie z proroctwa – to bardziej jednoczy 
z wolą Pana Boga i potrafi odczytać, co jest najlepsze dla danego człowieka. Nie prosimy 
więc Pana Boga o to, na co mamy taką małą „ochotkę”, która czasem jest niewinna, mo-
że być małym kaprysem, ale czasem wręcz może być szkodliwa dla człowieka, jako że stoi 
w poprzek Bożego planu w stosunku dla człowieka. Ten Boży plan nie oznacza, że Pan 
Bóg czegoś chce i przymusza człowieka, ale że On szuka maksymalnego dobra dla niego. 
A nasze prośby często wyglądają jak prośba pięcioletniego chłopca o nóż – często posłu-
guję się tym przykładem. Otóż mama przynosi zakupy z miasta i wśród różnych rzeczy, 
które wyjmuje z toreb, jest też nowy nóż do kuchni – lśniący, z ładną rękojeścią. Jej syn-
kowi oczy się zaświeciły, wyciąga rączęta i mówi: „Mamo, daj!”. No i możemy sobie wy-
obrazić, co będzie, gdy on schwyci ten nóż obydwiema rączkami. Mama nie chce dać, to 
zrozumiałe. A dziecko w płacz: „Mamo, ty mnie nie kochasz, bo nie chcesz mi dać. Mama 
jest niedobra!”. I chodź może mamie serce się kroi, to dać nie może, bo przecież ma do 
czynienia z dzieckiem. Myślę, że z naszymi prośbami często jest podobnie. A modlitwa 
wstawiennicza, chociażby przez swój wymiar charyzmatyczny, jest otwarta na inspiracje 
Pana Boga. Dlatego ma szanse być poprowadzona ku większemu zjednoczeniu z wolą 
Pana Boga, a przynajmniej nie będziemy prosić o to, co jest całkowicie szkodliwe dla czło-
wieka.  

 



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 

Słowo Boże do medytacji 
− śr. – Łk 19, 11-28 Przypowieść o dziesięciu minach 

− czw. – Łk 19, 41-44 Zapowiedź zburzenia Jerozolimy 

− pt . – Łk 19, 45-48 Jezus wypędza przekupniów ze świątyni 

− sob. – Łk 20, 27-40 Uduchowione życie zmartwychwstałych 

− niedz. – Łk 23, 35-43 Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa 

− pn. – Łk 21, 1-4 Wdowi grosz 

− wt. – Łk 21, 5-11 Zapowiedź zburzenia świątyni 

 

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 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. 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, Se-
minarium Odnowy Wiary, warsztaty modlitwy wstawienniczej, warsztaty posługi 
proroczej). 

� We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 
 
  

Ogłoszenia   

1. 17 listopada 2016 r. (czwartek) o godz. 19.00 w ramach Rekolekcji Filmowych od-
będzie się projekcja filmu pt.: „Ludzie Boga” (miejsce: Tabor, cena: dobrowolna 
ofiara). Zapraszamy! 

2. W dniach 19-20 listopada 2016 r. (sobota-niedziela) odbędą się na Taborze warsz-
taty posługi modlitwą wstawienniczą. Prosimy o modlitwę w tej intencji. 

3. 22 listopada 2016 r. o godz. 19.00 odbędzie się Katecheza Audiowizualna pt.: 
„Świadectwo Dzikiego”. Gość spotkania: Grzegorz Wacław. Miejsce: aula DD Ta-
bor. Prosimy o rozwieszenie plakatów. 
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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  
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