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„Umiłowani, nie 

wierzcie każdemu 

duchowi, lecz roze-

znawajcie duchy, czy 

są od Boga, gdyż wie-

lu fałszywych proro-

ków pojawiło się na 

świecie". 

1 J 4,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Spotkania Wspólnoty 
odbywają się we wtorki  

 
17.00 Adoracja  
Najświętszego Sakra-
mentu 
 
17.45 Modlitwy  
wstawiennicze 
 
18.30 Msza Święta 
 
19.00 spotkanie modli-
tewne w sali Bernar-
dyńskiego Centrum 
Religijno-Kulturowego 

 
 

 

Rozeznawanie we Wspólnocie 
autor: Kamila Rybarczyk 

I. CEL 

Aby coś rozeznać, musimy mieć jakiś cel. Innymi słowy - przedmiot, który wymaga rozeznania. 

Np. czy powinniśmy jako wspólnota kontynuować jakieś większe dzieło; czy podjąć inne, nowe 

zaangażowanie; szukamy misji naszej wspólnoty; czy ma powstać nowa diakonia (posługi w 

więzieniu, w szpitalu, modlitwy za miasto, diakonia ewangelizacji zewnętrznej itp.); jaką formację 

podjąć na dany czas dla wspólnoty; czy jest to dla naszej wspólnoty czas na zmiany, 

ewangelizację czy formację; - i wiele innych podobnych pytań i zadań, przed którymi staną 

odpowiedzialni za grupę. 

II. TERMIN 

Określamy konkretnie, w jakich ramach czasowych będziemy zbierali osobiste światła, myśli, 

refleksje, fakty, modlili się itp. w danym temacie (tzw. proces przygotowujący) i koniecznie 

ustalamy termin samego rozeznania. 

III. METODA 

Rozeznanie przebiega według pięciu etapów: 

1. Analiza danej sytuacji - dzielimy się kolejno tym, z czym przyszliśmy na rozeznanie: zebrane 

fakty, myśli, sytuacje, światła, problemy, zdarzenia, nasze pomysły itp. Dzielimy się, a nie 

krytykujemy, nie oceniamy i nie dyskutujemy. Wypowiadamy wszystko, co w danym temacie 

zobaczyliśmy i to spisujemy (lider lub wyznaczona ku temu osoba). 

2. Indywidualna modlitwa i refleksja - poddajemy teraz to wszystko, co zostało wypowiedziane 

modlitwie (czas jej ustalamy według potrzeb naszej grupy). Może ona wyglądać tak, że 

zaczynamy wspólnie uwielbieniem Pana Boga, powierzeniem Mu tego czasu, naszych serc, myśli, 

naszej woli itp. Zapraszamy też Ducha Świętego światłem i prosimy, aby oczyścił nasze intencje, 

byśmy byli wrażliwi na Jego głos, aby nie rządziły nami względy ludzkie czy jakieś urazy. Jeżeli 

jesteśmy wspólnotą charyzmatyczną, możemy tu też modlić się wspólnie darem języków. 

Następnie podejmujemy w ciszy i skupieniu modlitewną refleksję nad tym wszystkim, co zostało 

wcześniej wypowiedziane. Słuchamy sercem i umysłem, co mówi do nas Pan Bóg. 

3. Dzielenie się owocami modlitwy i refleksji - prowadzący rozeznanie przypomina, czego mają 

dotyczyć wypowiedzi (cel) i będzie czuwał nad tym, aby każdy miał możliwość wypowiedzenia 

się. Uczciwie dzielimy się tym, co otrzymaliśmy podczas modlitwy i refleksji. Staramy się mówić 

prosto i jasno. Słuchamy uważnie wypowiadających się i staramy się nie podejmować postawy 

osądu (nawet wewnętrznie). Patrzymy, co z tego wszystkiego "ocalało" lub co nowego pojawiło 

się. Kiedy wszyscy skończą mówić, można dodać coś, o ile jest na to czas, lub poprosić o 

wyjaśnienie. Pamiętajmy, że rozeznanie nie jest dyskusją. 

4. Określenie wspólnej odpowiedzi - konkretnie ustalamy jaką podejmujemy decyzję w danej 

sprawie. 

5. Potwierdzenie 

a) wewnętrzne - patrzymy, jaki oddźwięk budzi podjęta decyzja w naszych sercach: czy 

towarzyszy jej pokój i harmonia, czy może zamęt, rozdarcie? Czy powoduje ona jedność, radość, 

ożywienie wspólnoty, budzi nadzieję, czy wręcz przeciwnie? I dlaczego tak się dzieje? 

Przyglądamy się w ten sposób, jaki ta decyzja przyniosła owoc. 

b) zewnętrzne - potwierdzenie decyzją osoby odpowiedzialnej (lidera, kapłana lub przełożonego). 

Będzie to również potwierdzane poprzez różne znaki w czasie. Jeśli jest taka możliwość, to 

dobrze, aby całe rozeznanie (pkt. III) rozpocząć wspólną Eucharystią, odprawioną w intencji 

dobrego, Bożego wyboru i odejmowanych decyzji. Rozeznanie takie może być jednorazowym 
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spotkaniem, ale bywa też, że będzie to rozłożone w czasie - na przestrzeni kilku dni, jednego 

tygodnia, miesiąca, pół roku czy nawet roku – w zależności od tego, co będzie przedmiotem 

rozeznania. Może też jakaś sytuacja czy dzieło być rozeznawane etapami, np. spotykamy się co 

miesiąc na modlitwie i dzielimy się owocami minionego czasu. Sytuację tę można porównać do 

narzeczeństwa - około roku trwa "proces rozeznawania", czyli świadomego poznawania drugiej 

osoby, jej zachowań w różnych sytuacjach życiowych. Ten czas ma na celu to, by upewnić się, 

czy to na pewno ta osoba, którą przeznaczył dla mnie Bóg. Wiemy, jak zbawienne jest czasem nie 

przyspieszanie decyzji o małżeństwie i nie skracanie czasu narzeczeństwa. Odpowiedzialnym za 

przeprowadzenie rozeznania jest lider, kapłan lub przełożony wspólnoty wraz z wyznaczonymi do 

tego osobami, np. animatorami, odpowiedzialnymi za diakonie lub posługi itp. Chodzi o to, by 

rozeznawanie wspólnotowe podejmowały osoby, które mają na celu dobro całej wspólnoty – 

noszą jej sprawy w sercu, modlą się w jej intencji, podejmują odpowiedzialne zadania we 

wspólnocie, swoją postawą i zaangażowaniem służą Bogu i bliźniemu. 
 

Słowo Boże do medytacji 
 22.01 –  Mk 3,1-6 Uzdrowienie w dzień szabatu 

 23.01 –  Mk 3,7-12 Podziw tłumów dla Jezusa 

 24.01 –  Mk 3,13-19 Jezus wybiera dwunastu Apostołów 

 25.01 –  Mk 16,15-18 Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię 

 26.01 –  Mt 4,12-23 Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza 

 27.01 –  Mk 3,22-30 Chrystus przeciw szatanom 

 28.01 –  Mk 3,31-35 Prawdziwi krewni Jezusa 
 

Intencje do modlitwy 
 W intencji Ojca Świętego Franciszka o światło Ducha Świętego i siły fizyczne potrzebne 

do prowadzenia Kościoła, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Benedykta XVI                             

i ks. bpa Jana. W intencji wszystkich kapłanów posługujących w Odnowie w naszej Die-

cezji. O moc Ducha Świętego i światłe oczy serca. 

 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, chęć służby i ochronę przed znie-

chęceniem, o animatora diakonii ewangelizacyjnej i miłosierdzia.  

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

i bliskich. W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 

 O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia i dobre owoce ewangelizacji pro-

wadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, cykl „Książka 

warta spotkania”, Fundacja Charismata, Festiwal Wiary i inne). 

 W intencji organizacji wspólnotowej pielgrzymki do Włoch. 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 

Ogłoszenia 
1. Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w każdy wtorek od godz. 17.00. 

2. Wszystkich członków naszej Wspólnoty zapraszamy na Msze święte do Bazyliki 

w niedziele i święta o godz. 12.00. Tę Mszę świętą sprawuje najczęściej nasz Pasterz - 

o. Wiktor i zwykle głosi na niej kazania. Wraz z Męską Grupą będziemy mogli włączyć 

się w Liturgię Słowa (czytania i psalm), a z czasem może także w śpiew wraz z naszym 

zespołem. 

3. W dniu 28 stycznia 2014 o godz. 19.15 zapraszamy wszystkich członków Wspólnoty na 

Mszę Wspólnotową oraz adorację Najświętszego Sakramentu. 

4. W dniach 25 kwietnia - 3 maja 2014 pielgrzymka do Włoch. Koszt 1890 zł plus 30 euro. 

Szczegóły w programie. Zapisy u Wiesi. 

5. Wysyłając sms na numer 664 400 100 o treści TAK.BERNARDYNI (koszt jak zwykły 

sms w Twojej sieci) będziesz otrzymywać informacje od naszej Wspólnoty. Nadawca: 

ODNOWA. (wypisanie się z tego serwisu też jest możliwe: na ten sam numer o treści 

NIE.BERNARDYNI). 

 

Serdeczne podziękowania dla osób, które prowadziły i uczestniczyły w Wieczorze 

Uwielbienia w domu rekolekcyjnym w Przybyszówce! 
 

 

 

 

 

 pogotowie wstawiennicze tel. 884.170.280 

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



  
 


