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Ty, którego pochwyci-
łem na krańcach ziemi, 

powołałem cię z jej 
stron najdalszych  
i rzekłem ci: Sługą 

moim jesteś, wybrałem 
cię, a nie odrzuciłem 

 
Iz 41, 9 

 

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 
 
 
 
Jeżeli wahania odnośnie powołania, natchnienia Bożego powtarzałyby się systematycznie przez dłuż-

szy okres, nie mogą być one lekceważone. Trzeba wówczas szukać prawdziwych źródeł trwających 

wątpliwości. Nie powinno się podejmować ważnych i wiążących decyzji życiowych w chwilach wielkich 

wątpliwości. 

W takiej sytuacji konieczny byłby jednak głębszy wgląd w siebie i własną historię życia, aby móc od-

kryć prawdziwe źródło tych wątpliwości. Wgląd ten dokonuje się nie tylko poprzez autoanalizę, ale 

także poprzez kierownictwo duchowe, w którym odnajdujemy potwierdzenie refleksji nad sobą. W 

chwilach wielkich wątpliwości należy też wstrzymać się z podejmowaniem decyzji, których nie można 

odwołać, np. wyboru stanu życia: małżeństwa, kapłaństwa. Jeżeli powołanie czy natchnienie Boże jest 

autentyczne, to wraz z jego rozwojem i realizacją wątpliwości zwykle ustępują. Jeżeli nawet nie ustę-

pują całkowicie, to stopniowo zmienia się ich natężenie i częstotliwość. Coraz większa dojrzałość emo-

cjonalna i duchowa prowadzi do coraz większej pewności wewnętrznej w odniesieniu do słuszności 

realizowanego pragnienia. Podkreślmy jednak raz jeszcze, że istniejące wątpliwości, problemy, pewne 

odczucie lęku czy też przymusu psychicznego nie oznacza bynajmniej, iż dane natchnienie, powołanie 

nie pochodzi od Boga. W podejmowaniu ważnych decyzji życiowych, jak również w samym przygoto-

wywaniu się do nich, potrzebny jest pewien wewnętrzny spokój i równowaga. Stąd też, aby rozeznać 

autentyczność swojego powołania, potrzebujemy najpierw wewnętrznego uspokojenia. Polega ono 

między innymi na uwolnieniu się od tyranii własnych lęków, przymusów i zdobyciu pewnego stopnia 

wolności wewnętrznej. Wejście we własne problemy, przezwyciężanie ich rodzi większą wolność we-

wnętrzną. 

W szukaniu, rozeznawaniu i pełnieniu woli Bożej należy unikać zbyt szybkiego wartościowania 

i wydawania łatwych wyroków zarówno o swoich własnych, jak tym bardziej o cudzych powołaniach 

i różnorakich pragnieniach wewnętrznych. Ostrożność i rozwaga w ocenie natchnień wewnętrznych 

winna płynąć zarówno z uszanowania dla woli Bożej, jak również dla ludzkiej wolności. 

4. Człowiek znakiem woli Bożej 

Szczególnym jednak znakiem działania Bożego dla człowieka będzie drugi człowiek, ponieważ ze 

wszystkich stworzeń on jest najbardziej podobny do Boga. Bogu jest jakby łatwiej dotrzeć do człowie-

ka posługując się jego bliźnim. W najbardziej ogólnym sensie każdy człowiek przychodzi do nas jako 

znak Boga. Każdy bowiem nosi w sobie obraz i podobieństwo Boże. Często pozostaje to jednak bar-

dziej życzeniem niż doświadczaną rzeczywistością. Podobieństwo i obraz Boga są w nas nierzadko 

bardzo zamazane i niejasne. Ale mimo wszystko każdy człowiek może naprowadzać nas na Boga oraz 

Jego wolę. Aby to było możliwe trzeba przedrzeć się nieraz poprzez wszystkie ludzkie zagubienia. 

Możemy być znakiem Bożego działania dla drugich najpierw poprzez samą naszą obecność: nasz styl 

życia, więzi emocjonalne, wykonywana praca, nasze życie duchowe, modlitwa — wszystko to może 

być przepojone obecnością i działaniem Pana Boga. Człowiek staje się znakiem działania Bożego także 

dzięki otrzymanemu powołaniu, jakiejś szczególnej misji zleconej mu przez Boga. Funkcja patriarchy, 

proroka, króla, kapłana była powierzana wybranym przez Boga ludziom. Byli to ludzie–znaki. 

My także jesteśmy powołani do bycia znakiem woli Bożej poprzez wykonywaną funkcję i różnorakie 

zadania życiowe, jakie Bóg stawia nam na drodze, np. kapłaństwo, małżeństwo, życie zakonne, ojco-

stwo i macierzyństwo fizyczne lub duchowe, dziewictwo, życie w ubóstwie, cierpienie, itd. Człowiek 

przepojony wiarą staje się znakiem dla wszystkich, którzy z nim się stykają. Wszyscy jesteśmy powoła-

ni, aby stać się takimi właśnie znakami dla drugich. W samym powołaniu chrześcijańskim zawiera się 

powołanie do bycia świadkiem miłości Boga do człowieka, świadkiem Jego woli. 
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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 

Słowo Boże do medytacji 
− śr. – Mt 10, 1-7 Rozesłanie Apostołów 

− czw. – Mt 10, 7-15 Wskazania na pracę apostolską 

− pt . – Mt 10, 16-23 Apostołowie będą prześladowani 

− sob. – Mt 10, 24-33 Nie bójcie się ludzi 

− niedz. – Mt 13, 1-23 Przypowieść o siewcy 

− pn. – Mt 10, 34 - 11,1 Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje 

− wt. – Mt 11, 20-24 Jezus gromi oporne miasta 
 

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. 15 lipca 2017 r. chcemy wspólnie zorganizować piknik w ogrodach przy Taborze. Chęt-
nych prosimy o zgłoszenia do Ewy Hadały, abyśmy wiedzieli ile zamówić ciepłych dań. 
Prosimy o pomoc w przygotowaniu imprezy. Sałatki, przekąski, ciasta we własnym zakre-
sie.  

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 13-15 października 2017 r. odbędzie się 2 część warsztatów modlitwy wsta-
wienniczej, które poprowadzi Krystyna Sobczyk. Miejsce: Bernardyńskie Centrum Religij-
no-Kulturowe w Rzeszowie. Szczegóły i zapisy na stronie: www.milosierdzie.rzeszow.pl 

6. 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 � 

� 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 � 


