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Wołaj do Mnie,  
a odpowiem ci,  

oznajmię ci rzeczy 
wielkie i niezgłębione, 

jakich nie znasz  
 

Jr 33, 3 

Jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby Bóg wysłuchał 
modlitwy? 
 

Marilyn Adamson 
 
Czy Bóg na pewno odpowie na Twoją modlitwę? 
Dla tych, którzy naprawdę znają Boga i polegają na Nim, Jezus wystosowuje niezwykle hojną ofer-
tę: „Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to 
wam się spełni”. „Trwanie” w Bogu, a także trwanie Jego słów w człowieku, oznacza prowadzenie 
życia ze świadomością Bożej obecności, poleganie na Nim, słuchanie tego, co mówi. Wtedy moż-
na prosić, o co tylko się chce. Należy jednak zwrócić uwagę na kolejne ważne dookreślenie: „Uf-
ność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych 
próśb zgodnych z Jego wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jeste-
śmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili”. Bóg odpowiada na nasze modlitwy zgodnie ze 
swoją wolą (a także zgodnie ze swoją mądrością, miłością do nas, świętością itd.). 
Możemy jednak wpaść w pewną pułapkę -- zakładamy, że znamy Bożą wolę, ponieważ coś ma dla 
nas sens. Przyjmujemy, że istnieje tylko jedna właściwa „odpowiedź” na naszą modlitwę i jeste-
śmy przekonani, że TO właśnie jest wolą Boga. Właśnie tutaj możemy się pomylić. Żyjemy uwa-
runkowani czasem i dysponujemy ograniczoną wiedzą. Nasze informacje dotyczące danej sytuacji 
oraz wpływu przyszłych wydarzeń na tę sytuację są ograniczone. Natomiast Boże rozumienie nie 
jest niczym ograniczone. Jedynie On wie, jak potoczą się dalej losy pojedynczych ludzi i całych 
narodów. Boże cele sięgają o wiele dalej, niż moglibyśmy to sobie wyobrazić. Bóg nie uczyni za-
tem czegoś tylko dlatego, że nam się wydaje, iż taka musi być Jego wola. 
A co z modlitwami, które „nie zostały wysłuchane”? 
Wiemy, że ludzie chorują, a nawet umierają, mają poważne problemy finansowe i dopadają ich 
różnorakie przeciwności. Jak mamy się zachować w takich okolicznościach? 
Bóg mówi, żebyśmy oddali mu wszystkie nasze troski i zmartwienia. Nawet jeśli sytuacja przed-
stawia się beznadziejnie: „Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na 
was”. Okoliczności wydają się wymykać spod kontroli, ale to nieprawda. Nawet kiedy cały nasz 
świat rozpada się na kawałki, Bóg pomaga nam przetrwać. Właśnie wtedy możemy w szczególny 
sposób okazać Mu wdzięczność za to, że Go znamy. „Pan jest blisko! O nic się już zbytnio nie tro-
skajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dzięk-
czynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli 
w Chrystusie Jezusie”. Bóg oferuje rozwiązania problemów, które przekraczają wszelkie nasze 
wyobrażenia. Każdy chrześcijanin może podać przykłady ze swojego życia. Jednak nawet jeśli 
okoliczności nie ulegają poprawie, Bóg może mimo wszystko obdarzyć nas pokojem. Jezus po-
wiedział „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech 
się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka!” 
Podsumowanie... Jak należy się modlić? 
Bóg odpowiada na modlitwy swoich dzieci -- osób, które przyjęły Go do swojego życia i starają się 
Go naśladować. On chce, byśmy zwracali się do Niego z każdą sprawą w modlitwie, i zapewnia, że 
odpowie na nasze prośby zgodnie ze swoją wolą. Kiedy zmagamy się z przeciwnościami, wszyst-
kie nasze troski powinniśmy zrzucić na Niego i przyjąć od Niego pokój, który jest niezależny od 
okoliczności. Podstawą naszej nadziei i wiary jest charakter Boga. Im lepiej Go poznamy, tym 
chętniej będziemy Mu ufać. 
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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 

 



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. – Łk 6, 20-26 Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom 

 czw. – J 3, 13-17 Krzyż narzędziem zbawienia 

 pt . – J 19, 25-27 Maryja pod krzyżem Jezusa 

 sob. – Łk 6, 43-49 Dobre i złe drzewo. Dobra i zła budowa 

 niedz. – Mt 18, 21–35 Przypowieść o nielitościwym dłużniku 

 pn. – Łk 2, 41-52 Powinienem być w tym, co należy do mego Ojca 

 wt. – Łk 7, 11-17 Wskrzeszenie młodzieńca z Nain 
 

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. 

 W intencji ks. Marcina – o cud uzdrowienia i potrzebne łaski. 
 W intencji naszej Wspólnoty o jedność i chęć służby, za osoby uczestniczące i po-

sługujące w modlitwach uwolnienia. 
 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. 

2. W dniach 16-17 września 2017 r. w Krakowie odbędą się warsztaty prorockie. 
Szczegóły i zapisy: www.magnaliadei.pl lub u Marty Fortuniak.  

3. 19 września 2017 r. o godz. 18.15 spotkanie organizacyjne diakonii modlitwy 
wstawienniczej (miejsce: salka konferencyjna). 

4. 19 września 2017 r. o godz. 19.00 zapraszamy na Mszę Świętą Wspólnotową 
i Adorację Najświętszego Sakramentu (miejsce: aula DD Tabor). 

5. 19 września 2017 r. o godz. 21.15 spotkanie Rady Wspólnoty (miejsce: salka kon-
ferencyjna). 

6. W dniach 22-24 września 2017 r. odbędzie się 2 część warsztatów modlitwy 
wstawienniczej, które poprowadzi Krystyna Sobczyk. Miejsce: Bernardyńskie 
Centrum Religijno-Kulturowe w Rzeszowie. Szczegóły i zapisy u Barbary Zachar-
skiej. 

7. 7 października 2017 r. bierzemy udział w projekcie Różaniec Do Granic. Szczegóły 
i zapisy u Pawła Wiśniowskiego. 

8. Od 11 października 2017 r. do 29 listopada 2017 r. odbędzie się Seminarium Od-
nowy Wiary w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Rzeszowie (daw. Bzianka). 
Seminarium poprowadzi ks. Krzysztof Kołodziejczyk. Szczegóły na plakatach. 

 

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  

http://www.magnaliadei.pl/

