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Jeśli zaś komuś z was 
brakuje mądrości, 

niech prosi o nią Boga, 
który daje wszystkim 

chętnie i nie wymawia-
jąc; a na pewno ją 

otrzyma 
 

Jk 1, 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 
(duża aula DD Tabor) 

 
 

 
Telefon Wspólnoty 
� 884.31.51.51 

 
 

Struktura Wspólnoty 
ks. Marcin Szopiński 

pasterz 

Marta Fortuniak  

lider 

Maciej Mierzejewski 

v-ce lider 

Joanna Wojdyło  

skarbnik 

 

Rozeznawanie duchowe szukaniem woli Bożej 
 
 
 
Nie wystarcza jednak rozeznanie wyłącznie osobiste. Odczucie subiektywne może być mylące, 
stąd też konieczne jest poddanie się ocenie wspólnoty Kościoła, w ramach której realizuje się 
swoje natchnienia. Sposób rozeznania wspólnoty zależy oczywiście od rodzaju powołania. Ale 
nawet bardzo osobiste natchnienia i pragnienia, które służą najpierw rozwijaniu osobistej dosko-
nałości, winny być rozeznawane w kontakcie z kierownikiem duchowym. 
Zdolność duchowa i emocjonalna do wykonywania danego powołania nie musi pojawiać się od 
samego początku w ostatecznej, dojrzałej formie. Ta zdolność może znajdować się w jakiejś za-
czątkowej postaci. Będzie ona dojrzewać wraz z rozwojem człowieka. Stąd też nie sprzeciwiają się 
autentyczności powołania nawet znaczne trudności, wątpliwości i lęki, które powoływany napo-
tyka w swoim życiu. Pragnienie przezwyciężenia ich, by móc realizować powołanie, potwierdza 
jego autentyczność. 
W powołaniu, które wiąże się z odpowiedzialnością za innych, np. w powołaniu do kapłaństwa 
czy małżeństwa, ważnym elementem zdolności psychofizycznej jest pewna stałość emocjonalna. 
Stałość emocjonalna oznacza tutaj zdolność do wiernego wypełniania przyjętych zobowiązań. 
Zmienność emocjonalna, niestałość psychiczna, nad którą się nie panuje, byłaby zagrożeniem dla 
dokonywanego wyboru. Zagrożenie dla wyboru oznacza jednocześnie zagrożenie dla ludzi, za 
których przyjmuje się odpowiedzialność. Stąd też przed podjęciem nieodwracalnej decyzji czło-
wiek winien stawić czoła swoim problemom. 
Innym bardzo ważnym kryterium autentyczności natchnień jest altruizm ukryty w nich. Altruizm, 
to ukierunkowanie na bliźniego. Natchnienia, które byłyby skierowane na realizację własnych 
egoistycznych potrzeb, nie mogłyby pochodzić od Boga. Bóg nigdy nie zamyka człowieka, ale zaw-
sze otwiera go na miłość innych ludzi. 
W prawdziwym Bożym powołaniu nie może chodzić jednak o altruizm deklaratywny, ale o rze-
czywiste otwarcie się na innych. Nie musi to być altruizm dojrzały. Rozwój duchowy człowieka 
będzie rozwijać w nim otwarcie się na Boga i ludzi. 
Kryterium zdatności psychofizycznej i kryterium altruizmu w rozeznaniu autentyczności powoła-
nia, natchnienia duchowego są bardzo ważne także dlatego, że mogą być mierzone metodami 
psychologicznymi. I chociaż do samego natchnienia czy powołania Bożego nie można przykładać 
żadnych metod psychologicznych, to jednak metody te można stosować w rozpoznaniu zdatności 
do realizacji powołania. 
3. Jak postępować w chwilach wątpliwości? 
Jak postępować w wypadku istnienia poważnych wątpliwości dotyczących powołania, natchnie-
nia Bożego? Zaznaczmy najpierw, że wątpliwości są czymś naturalnym w każdym rodzaju powo-
łania, w każdym rodzaju wezwania Bożego. Im ważniejsze i bardziej odpowiedzialne powołanie, 
tym zwykle istnieją większe wątpliwości. 
Pewien rodzaj wątpliwości odnośnie powołania wynika z realistycznego spojrzenia na wymagania 
i zadania z nim związane. Byłoby rzeczą nadzwyczajną, gdyby człowiek mający podjąć ważną de-
cyzję życiową, nie żywił nigdy najmniejszych wątpliwości i wahań. Wówczas rodziłoby się pytanie, 
skąd pochodzi ta niezwykła pewność siebie. 
Co robić w sytuacji, kiedy rodzą się wątpliwości odnośnie natchnienia Bożego, powołania? 
Najpierw należy zbadać ich częstotliwość oraz okoliczności, w jakich się pojawiają. Na przykład 
wątpliwości rodzące się jedynie pod wpływem napotykanych trudności na drodze realizacji powo-
łania nie są wystarczającym kryterium, aby móc z niego zrezygnować. Wahania i wątpliwości 
w chwilach trudności mogą świadczyć jedynie o braku pewności siebie lub też mogą być wyrazem 



Animatorzy diakonii 
  

Justyna Haber 
diakonia modlitewna 

  

 

 

Marta Fortuniak 
diakonia prorocka 

  

 

 

Jolanta Skotnicka 
diakonia uwielbienia 

  

 

 

Maciej Mierzejewski 
diakonia prowadzenia 

spotkań 
  

 

 

Piotr Bilo 
diakonia nauczania 

  

 

 

Barbara Zacharska 
diakonia modlitwy wstawien-

niczej i uwolnienia 
  

 

 

 
 

Elżbieta Burek 
diakonia modlitwy 

za kapłanów 
  

 

 

Tomasz Stępień 
diakonia liturgiczna 

  

 

 

Barbara Siorek 
diakonia miłosierdzia 

  

 

 

Klaudia Winiarska 
diakonia medialna 

  

 

 

Ewa Hadała 
diakonia organizacyjna 

  

 

 

Wojciech Wojdyło 
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 

niewiary w swoje własne możliwości. W takiej sytuacji należy podjąć najpierw próbę pokonania 
ujawniających się trudności. Dopiero później można pytać o autentyczność samego powołania. 

część 3/5  

(źródło: biuletyn Wspólnoty 139 z 19-07-2011 r.) 

 

Słowo Boże do medytacji 
− śr. – Mt 8, 28-34 Wypędzenie złych duchów 

− czw. – Mt 9, 1-8 Jezus uzdrawia paralityka i odpuszcza mu grzechy 

− pt . – Mt 9, 9-13 Powołanie Mateusza na Apostoła 
− sob. – Mt 9, 14-17 Nie można stosować zwyczajów Starego Przymierza do Nowego 

− niedz. – Mt 11, 25–30 Jezus łagodny i pokorny sercem 

− pn. – Mt 9, 18-26 Uzdrowienie kobiety i wskrzeszenie córki Jaira 
− wt. – Mt 19, 27-29 Porzucić wszystko dla Chrystusa 
 
 

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 błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla ks. Marcina w jego posłudze egzor-

cysty i modlitwy uwolnienia, oraz dla posługujących członków Wspólnoty, ich ro-
dzin 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 (katechezy audiowi-

zualne, portal Żywa Wiara, Wieczory Charyzmatyczne, Festiwal Wiary). 
� We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 
 
 
 
 
 
  
 

Ogłoszenia   

1. Codziennie o godz. 21.00 w kaplicy w Domu Diecezjalnym Tabor jest modlitwa o cud 
uzdrowienia ks. Marcina za wstawiennictwem ks. Franciszka Blachnickiego (różaniec, ko-
ronka lub uwielbienie Boga). 

2. 6 lipca 2017 r. o godz. 19.00 spotkanie diakonii prorockiej. Zbiórka przed Taborem. Za-
praszamy wszystkich chętnych, którzy mają pragnienie włączyć się w tę posługę. 

3. 18 lipca 2017 r. o godz. 19.00 zapraszamy na Mszę Świętą Wspólnotową i Adorację Naj-
świętszego Sakramentu (miejsce: aula DD Tabor). Będziemy gościć ks. Grzegorza Ząbka, 
który wyjeżdża na misję na Ukrainę i będziemy mogli go wesprzeć finansowo. 

4. W dniach 18-24 sierpnia 2017 r. Odnowa Diecezji Rzeszowskiej organizuje rekolekcje wa-
kacyjne w Dursztynie pt. „Życie w uwielbieniu-Życie w Duchu Świętym. Prowadzi ks. Ma-
riusz Mik, cena 450 zł, szczegóły i zgłoszenia Elżbieta Tomasik nr tel. 693-613-959.  

5. W dniach 21-22 października 2017 r. w Warszawie odbędzie się Konferencja 24/7 pt. 
„Serce Dawida”. Wejściówka grupowa (rejestracja i płatność do 17 lipca) kosztuje 125 zł 
od osoby. Wszystkie szczegóły tej konferencji są na stronie:  www.24-7.org.pl. Gdyby 
ktoś był zainteresowany wejściówką grupową, to proszę o zgłoszenia do Ewy Hadały. 

 

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 � 


