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„Starajcie się posiąść 
miłość, troszczcie się 

o dary duchowe, 
szczególnie zaś o dar 

proroctwa!” 
 

I Kor 14, 1 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

              Prorok Kowalski 
Marcin Jakimowicz 

Proroctwo dla początkujących [c.d.] 
              Jak otworzyć się na proroctwo? Po pierwsze: przyjąć do wiadomości, że Pan Bóg 

jest komunikatywny (dla wielu nie jest to wcale takie oczywiste). Po drugie: by przekazać orędzie 

swej miłości, nie czeka, aż narodzi się nowa Faustyna, ale chce osobiście dotrzeć do Jana Kowal-

skiego. Trzeci warunek: trzeba przestać powtarzać ulubioną mantrę: „Milcz, Panie, bo sługa twój 

mówi” i powrócić do biblijnego oryginału. 

              – Na naszych oczach spełnia się przepowiednia proroka Joela: „W ostatnich dniach wyle-

ję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze” – opowiada 

ks. Leszek Misiarczyk, płocki egzorcysta. – Święty Paweł pisze „chciałbym, byście wszyscy pro-

rokowali” i jest to zachęta dla całego Kościoła! Nie bójmy się charyzmatów. 

              Badajmy je, rozeznawajmy, ale nie wyśmiewajmy tej rzeczywistości. Pierwszy List 

do Koryntian jest instrukcją obsługi: „Troszczcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar pro-

roctwa” – pisze Paweł. A potem nie owijając w bawełnę, przekonuje: „Ten, kto prorokuje, mówi 

ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze”. Proroctwo jest zawsze skierowane bezpo-

średnio do osoby, za którą się modlimy. Konkretny przykład? Wspólnota modliła się nad kobietą. 

Widzieliśmy ją po raz pierwszy. Przyszedł wyraźny obraz. Jezus z miłością spoglądał w jej twarz 

i powtarzał: „Córeczko, córeczko”. Gdy powiedzieliśmy kobiecie o tym obrazie, rozpłakała się: 

„Jestem adoptowana, czułam się zawieszona w próżni. Marzyłam o tym, by usłyszeć słowo »có-

reczka«” – opowiadała. 

              – Kiedyś na diakonii usłyszałam: „Przy Ani i Tomku: stópki dzidziusia” – opowiada Ania 

Marzec. – Wtedy pomyślałam, że akurat ten obraz do nas nie pasuje. Byłam u lekarza, który rady-

kalnie powiedział, że dzieci bez pomocy medycyny to my mieć nie będziemy. Uświadomił mi, 

że wie, co mówi. Jego słowa mnie podłamały. Wieczorem oddaliśmy Panu Bogu decyzję o tym, 

czy mamy mieć potomka. Dzień po spotkaniu wspólnoty miałam wizytę u innego ginekologa. 

Okazało się, że jestem w 5. tygodniu ciąży. Brak mi słów na wyrażenie tego, co czułam… Proroc-

two to lekcja nasłuchiwania. Ojciec Remigiusz Recław SJ przyznaje, że dla niego wypowiedzenie 

słów o tym, że Bóg uzdrawia tę czy inną osobę, jest rodzajem śmierci. 

              Nie dostaje wcześniej „odgórnego” SMS-a z listą osób, które mają odzyskać zdrowie… – 

Słowo poznania jest jednym z charyzmatów Ducha, a te są w Kościele od zawsze – wyjaśnia 

Aleksander Bańka, jeden z organizatorów Tyskich Wieczorów Uwielbienia. – Charyzmaty 

są precyzyjnymi narzędziami i wymagają od nas umiejętności obsługi, ale mają przedziwną wła-

ściwość, że się plastycznie adaptują do tego, kto nimi posługuje. Mogą się objawiać przez silne 

przeczucia, obrazy, słowa. Jak działa słowo poznania? To jest tak, jakbyś próbował przypomnieć 

sobie czyjeś imię. Główkujesz, pocisz się i nic. Pustka. 

              Odkładasz to i zaczynasz zajmować się czymś innym. I nagle przychodzi olśnienie. Przy-

pominasz sobie to, czego szukałeś. Bez żadnego wysiłku umysłowego. To działa jak błysk. Często 

towarzyszy temu pewność, że to słowo jest od Ducha Świętego. Czasami jest bardziej mglisto 

i wtedy musimy skoczyć w nieznane. Wymaga to zawierzenia i posłuszeństwa wspólnocie Ko-

ścioła. 

Trudno, wyjdę na głupka 
              – Prorok nie szuka własnych korzyści czy uznania, ale gotów jest narazić się 

na odrzucenie, prześladowanie, byle pozostać wiernym głoszonemu słowu. Idzie po linii biblijnej 

i tradycji Kościoła – wyjaśnia ks. dr Włodzimierz Cyran ze wspólnoty Mamre. – To podstawowe 

kryterium – dopowiada Aleksandra Scelina (wraz ze wspólnotą prowadzi modlitwy o uzdrowienie 

w chorzowskiej parafii św. Jadwigi). – Trzeba rozeznać, czy proroctwo jest zgodne ze słowem 

Bożym i nauczaniem Kościoła. 



 
Spotkania Wspólnoty 

odbywają się we 
wtorki o 18.30 

 
 
 

Odpowiedzialni za 
Wspólnotę  

o. Wiktor Tokarski OFM  
pasterz  

tel. 17.853.34.95 w. 125  
 
 

Barbara K.  
lider  

 
Wiesia M.  
v-ce lider 

 
Jacek F.  

v-ce lider  

 
 

Animatorzy Diakonii  
 

Barbara K.  
diakonia adoracyjna  

 
Marta F.  

diakonia prorocka  
 

Jacek F.  
diakonia modlitwy wsta-
wienniczej i uwolnienia  

 
Agnieszka R.  

diakonia nauczania  
 

Jola S.  
diakonia uwielbienia  

 
Barbara S.  

diakonia miłosierdzia  
 

Anna O.  
diakonia wprowadzająca 

dla kobiet  
 

Paweł K.  
diakonia wprowadzająca 

dla mężczyzn  
 

Wiesia M.  
diakonia organizacyjna  

 
Daniel Ch.  

diakonia porządkowa 

              Kolejne kryterium: czy przez to słowo jest oddana chwała Bogu (proroctwo nie powinno 

„zatrzymywać się” na człowieku). Niezwykle ważne są owoce. Rozeznaje się zawsze 

we wspólnocie. Kryterium jest jedność. Zazwyczaj ktoś ze wspólnoty mówi: „potwierdzam”. 

W proroctwie chodzi o ogromną pokorę. Jeśli decydujesz się wypowiedzieć słowo, musisz zrezy-

gnować z siebie, postanowić: „Trudno, wyjdę na głupka, ale odważę się wypowiedzieć to, 

co słyszę”. Z pokorą wypowiadasz słowa i z pokorą czekasz na owoce. One mogą objawić się 

po kilku minutach lub kilku latach. Trzeba zaufać: jeśli to słowo od Boga, to prędzej czy później 

zobaczysz owoce. 

              Ojciec Robert de Grandis podpowiada: „nie jesteś pewien, co słyszysz? Nie bój się. Wy-

powiedz słowo. Nawet jeśli miałoby ono jedynie po ludzku kogoś pocieszyć, wypowiedz je. Jeśli 

to będzie słowo Boga, On sam zatroszczy się o owoce”. Najważniejszy owoc? Pisze o nim św. 

Paweł, przypominając, że „Bóg nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju”. W samym środku 

swych pouczeń na temat korzystania z charyzmatów Apostoł Narodów porzuca nagle rozważania 

o tych darach i przytacza hymn o miłości. Przypadkowo? Nie, to nie wątek uboczny. 

To kwintesencja tej służby. Proroctwa się skończą. Pozostanie miłość. 

 

Słowo Boże do medytacji 
 śr – Mt 15, 21-28 Wiara niewiasty kananejskiej 

 cz – Mt 25, 1-13 Przypowieść o dziesięciu pannach 

 pt – J 12, 24-26 Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity 

 so – Mt 17, 14-20 Potęga wiary 

 n – J 6, 41-51 Chleb żywy, który zstąpił z nieba 

 pn – Mt 17, 22-27 Podatek na świątynię 

 wt – Mt 18, 1-5.10.12-14 Godność dzieci. Przypowieść o zabłąkanej owcy 

Intencje do modlitwy 
 W intencji Ojca Świętego Benedykta XVI o światło Ducha Świętego i siły fizyczne po-

trzebne do prowadzenia Kościoła. 

 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, chęć do służby i ochronę przed zniechęce-

niem. O rozbudzenie daru proroctwa i umocnienie diakonii prorockiej. O rozbudzenie da-

ru tłumaczenia języków, o dar rozeznawania proroctw, o dar jedności we Wspólnocie, o 

to, aby Duch Święty prowadził spotkania modlitewne. 

 O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne, 

portal Żywa Wiara i inne).  

 O błogosławieństwo w procesie tworzenia fundacji. 

 O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia. 

 W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 

 O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin  

i bliskich. 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 

Ogłoszenia 
1. W czasie wakacji spotkania Wspólnoty odbywają się tak jak zwykle. Na 17:00 zaprasza-

my do kaplicy Matki Bożej Rzeszowskiej na Adorację Najświętszego Sakramentu, a po-

tem na Mszę świętą o 18:30. Po Mszy spotkanie modlitewne w auli bł. Jana Pawła II. 

2. Z wielką radością informujemy, że gościem katechezy audiowizualnej 2 października bę-

dzie Brygida Grysiak - dziennikarka TVN24, która jest zaangażowana w obronę ludzkiego 

życia. Niedawno wydała książkę, pt. "Wybrałam życie" opisującą historie kobiet, które 

pomimo różnych trudności nie zdecydowały się na aborcję, ale pozwoliły swoim dzieciom 

przyjść na świat. 

3. 21, 22, 23 sierpnia w Kościele Matki Bożej Saletyńskiej o godz. 18:30 odbędą się reko-

lekcje formacyjne dla Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Rzeszowskiej. Rekolekcje 

prowadzi ks. Mariusz Mik. 

4. 3-4 listopada odbędzie się Podkarpackie Forum Charyzmatyczne. Zainteresowanych pro-

simy o kontakt z animatorką diakoni organizacyjnej Wiesią. 

  

 
 

 pogotowie wstawiennicze tel. 884.170.280 

 e-mail: odnowa.bernardyni@gmail.com  www.odnowa.bernardyni.rzeszow.pl  


