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Pan odezwał się  
z nieba grzmotem,  

to głos swój dał  
słyszeć Najwyższy 

 
Ps 18, 14 

 

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 
 
 
 
5. Poznanie świata a znaki woli Bożej 
Zewnętrzne znaki woli Bożej są wpisane w historię ludzkości, historię kultury, cywilizacji, w której 
człowiek żyje. Bóg liczy się z naszym poznaniem i rozumieniem człowieka i świata. W objawianiu 
swojej woli Bóg bierze pod uwagę stopień ludzkiego rozwoju. Głębsze i pełniejsze rozumienie 
przez człowieka rzeczywistości duchowej i materialnej świata, w którym on żyje, sprawia, iż Bóg 
może pełniej używać go dla objawienia swojej woli. 
Oto przykład. W czasach Starego i Nowego Testamentu, a nawet nieco później, ludzkie sny nie-
rzadko były interpretowane jako znaki woli Bożej, na przykład sen Józefa Egipskiego, sen Józefa, 
męża Marii, sen trzech Mędrców. Jeszcze w czasach średniowiecza, jak pisze J. Green w książce 
Brat Franciszek, św. Franciszek z Asyżu i papież Innocenty III rozeznawali i szukali woli Bożej od-
wołując się do własnych snów. 
Chociaż w naszych czasach niektórzy nadal odwołują się do snów w szukaniu woli Bożej, to jed-
nak sny nie są już dzisiaj tak wyraźnymi znakami Bożego działania, jak było to może w przeszłości. 
I chociaż my również możemy w szukaniu woli Bożej odwoływać się do naszych snów, jak czyniło 
to wielu świętych, to jednak takie znaki wymagałyby głębokiego rozeznania. Prorocze sny wyma-
gają potwierdzenia przez inne znaki bardziej jednoznaczne i budzące dziś większą wiarygodność. 
A oto inny przykład, jak bardzo znaki woli Bożej wpisane są w zmieniający się świat oraz w samo 
rozumienie rzeczywistości materialnej i duchowej człowieka. W przeszłości człowiek miał ścisły 
kontakt z przyrodą. Żył bardzo blisko niej i był wobec niej bezbronny. Często nie umiał interpre-
tować podstawowych jej zjawisk: żywiołów, pór roku, gwałtownych zmian atmosferycznych, po-
tęgi mórz i gór. W tych czasach przyroda przemawiała do człowieka bardziej wyraziście. Była ona 
nieraz bardzo czytelnym znakiem działania Bożego. Nierzadko wielkie zjawiska przyrody, np. trzę-
sienia ziemi czy zaćmienia słońca, były znakami, nosicielami woli Bożej. Bóg objawiał się niekiedy 
wśród potężnych grzmotów, trzęsienia ziemi lub też w łagodnym szumie wiatru. Nigdy jednak ani 
Żydzi, ani chrześcijanie nie uważali zjawisk przyrody za bóstwa. 
Dzisiejszy człowiek swoimi interpretacjami naukowymi odarł z tajemnicy zjawiska przyrody. Uwa-
ża je za coś zwyczajnego. Nadal jednak nie jest w stanie nad nimi panować i pozostaje wobec nich 
bezbronny. Dzisiejszemu człowiekowi trudno spontanicznie dopatrywać się w nich cudów, zna-
ków działania Bożego. Dzisiejszemu człowiekowi potrzebny byłby umysł i serce dziecka odkrywa-
jącego świat pierwszy raz. Takie właśnie spojrzenie na świat miał św. Franciszek z Asyżu. Człowiek 
współczesny musiałby przezwyciężyć naukowe myślenie, aby na nowo mógł odkryć działanie 
i bliskość Boga w świecie przyrody. Przyroda jest przecież dziełem Boga i dzięki temu jest także 
miejscem nieustannego Jego działania. Człowiek ze swoimi osiągnięciami technicznymi stawia 
dzisiaj przed sobą jakby nowe pola działania Bożego i nowy rodzaj znaków. Pan Bóg używa ich dla 
objawiania swojej woli. Bóg posługuje się wszystkim, także naszą cywilizacją, aby nam odsłonić 
swój odwieczny plan i swoje pragnienia wobec nas. Znakami działania Bożego mogą stać się dzi-
siaj niesamowite osiągnięcia techniczne człowieka. Bóg przemawia do nas dzisiaj nie mniej wy-
raźnie i jasno przez klęski ekologiczne, zagrożenia atomowe czy przez inne zagrożenia cywilizacyj-
ne, niż dawniej przemawiał przez zagrożenia wynikłe z trzęsienia ziemi czy nagłych i gwałtownych 
zmian atmosferycznych. 
Trzeba nam uczyć się odczytywać rzeczywistość świata zewnętrznego jako miejsce Bożej obecno-
ści i Bożego działania. Człowiek wierzący winien jednak strzec się pewnego prymitywizmu w roze-
znawaniu znaków działania Bożego w świecie materialnym. Prymitywizm ten polega głównie na 
utożsamianiu doznać emocjonalnych wynikających z zewnętrznego oglądu świata, z doświadcze-



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 

niem obecności Boga i z Jego działaniem. Doznania estetyczne, przeżycia emocjonalne mogą na-
prowadzić człowieka na doświadczenie działania Bożego, te jednak całkowicie je przekraczają. 

część 5/5  

(źródło: biuletyn Wspólnoty 141 z 02-08-2011 r.) 

 

 

Słowo Boże do medytacji 
− śr. – Mt 11, 25-27 Tajemnice królestwa objawione prostaczkom 

− czw. – Mt 11, 28-30 Jezus cichy i pokorny sercem 

− pt . – Mt 12, 1-8 Syn Człowieczy jest Panem szabatu 

− sob. – J 20, 1.11-18 Zmartwychwstały Chrystus ukazuje się Magdalenie 

− niedz. – Mt 13,24-43 Przypowieść o siewcy 

− pn. – Mt 12, 38-42 Znak Jonasza 

− wt. – Mt 20, 20-28 Kielich mój pić będziecie 
 

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. 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.  

3. W dniach 22-24 września 2017 r. odbędzie się 2 część warsztatów modlitwy wstawienni-
czej, które poprowadzi Krystyna Sobczyk. Miejsce: Bernardyńskie Centrum Religijno-
Kulturowe w Rzeszowie. Szczegóły i zapisy na stronie: www.milosierdzie.rzeszow.pl 

4. W dniach 21-22 października 2017 r. w Warszawie odbędzie się Konferencja 24/7 pt. 
„Serce Dawida”. Wejściówka grupowa (rejestracja i płatność do 31 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 � 


