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Słuchaj, Izraelu…  
 

Pwt 6, 3 

Jego warto słuchać! 

Kamila Rybarczyk 

 
Bóg mówi do nas na spotkaniach modlitewnych w taki sposób, że możemy zrozumieć Jego sło-
wa i rozpoznać Jego głos. Duch Święty nie tylko uzdalnia nas do uwielbiania Boga, lecz także 
ukazuje nam słowo Pana poprzez dary duchowe, pouczenie, dzielenie się i napomnienia. 
Św. Paweł pisze: „Kiedy się razem zbieracie, ma każdy z was już to dar śpiewania hymnów, już to 
łaskę nauczania albo objawiania rzeczy skrytych, lub dar języków, albo wyjaśniania: wszystko 
niech służy zbudowaniu” (1Kor 14,26). 
Bóg pragnie mówić nie tylko przez liderów czy duszpasterzy, ale przez całą wspólnotę, jednak to 
na liderze i duszpasterzu spoczywa szczególna odpowiedzialność za to, aby był zachowany porzą-
dek. Ich zadaniem jest także przedstawienie zebranym przygotowanej wcześniej nauki lub aktua-
lizacji Bożego słowa. Jednakże wszyscy jesteśmy wezwani do głoszenia słowa Pana – czy to po-
przez wygłoszenie proroctwa, czy też przez dzielenie się swoim świadectwem, o ile tylko nasze 
działanie będzie rzeczywiście odpowiedzią na wezwanie Ducha Świętego. Dwa najbardziej po-
wszechne środki, którymi posługuje się Bóg, by mówić do nas na spotkaniach modlitewnych, to: – 
dary duchowe (szczególnie proroctwa i dar języków połączony z ich tłumaczeniem) – dzielenie się 
(obejmuje osobiste świadectwo, napomnienie i pouczenie). 
Dary duchowe  
Nie należy zapominać, że jedynym dawcą charyzmatów jest Duch Święty. Jeden z największych 
ewangelizatorów świata pisze: „Starajcie się posiąść miłość, troszczcie się o dary duchowe, szcze-
gólnie zaś o dar proroctwa!” (por. 1Kor 14,1). Jeżeli grupa modlitewna pragnie w jedności serca 
darów duchowych, Duch Boży ich udzieli. Dary duchowe objawiają się najlepiej we wspólnocie, 
która wielbi Pana. Od samego początku istnienia wspólnot charyzmatycznych zauważono, że 
ilekroć w modlitwie było mało uwielbienia, brakowało też darów Ducha lub były one znikome. 
Największe dary duchowe płyną z serca wspólnoty przesiąkniętej uwielbieniem. Pochodzą one 
wówczas z atmosfery jedności i koncentracji na Chrystusie. 
Co zatyka nam uszy?  
Jedną z poważnych przeszkód wobec darów Ducha jest to, że często po prostu nie dajemy Panu 
Bogu „dojść do słowa”. Nasze spotkania bywają tak przepełnione śpiewem, komentarzami, dzie-
leniem się i czytaniem wersetów z Pisma świętego, że pozostaje niewiele miejsca na słuchanie 
Pana. Czas na słowo Boga „przywłaszcza” sobie człowiek. Zadaniem prowadzących spotkanie jest 
więc stwarzanie takich okazji, aby grupa czekała w modlitwie na moment, gdy Pan zacznie mó-
wić. W takich wypadkach rezygnujemy z dzielenia się tym, co przychodzi nam na myśl, i oczeku-
jemy na to, czym obdaruje nas Bóg. Wielu z nas „czekanie na Boga” może wydać się czymś trud-
nym – nie jesteśmy przyzwyczajeni do poddawania naszych myśli i odruchów Jemu, więc czujemy 
nieraz mocny dyskomfort, gdy próbujemy odsunąć na bok nieprzerwany przepływ naszych myśli, 
by poczekać, aż sformułuje się jakieś słowo dla całej wspólnoty. 
I ty możesz prorokować  
Często członkowie grupy modlitewnej potrzebują wiary, by postąpić naprzód i zacząć prorokować 
lub głosić orędzie w językach. Z początku każdemu sprawia to trudność i konieczna jest wiara, że 
Pan Bóg naprawdę udziela nam tego daru, a nawet jeśli popełnimy błąd, to On nie pozwoli, aby 
przyniosło to szkodę innym. Każde prawdziwe proroctwo spełnia trzy warunki: 1) jest zgodne 
z nauczaniem Kościoła, 2) umacnia wspólnotę i ją jednoczy (mimo że czasem może być trudne do 
przyjęcia – np. gdy wzywa do nawrócenia czy napomina), 3) oddaje Bogu chwałę. Do tych obiek-
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pasterz 

Marta Fortuniak, lider 

Jacek Fura, v-ce lider 

Wiesława Mac, v-ce lider 

Piotr Bilo, v-ce lider  

 



Animatorzy diakonii 

Alicja Smalarz 
diakonia adoracyjna 

Marta Fortuniak 
diakonia prorocka 

Jacek Fura 
diakonia modlitwy wstawien-

niczej i uwolnienia 

vacat 
diakonia nauczania 

Jolanta Skotnicka 
diakonia uwielbienia 

Ewa Kruczek 
diakonia miłosierdzia 

Karolina Kołodziej 
diakonia wprowadzająca 

dla kobiet 

Dariusz Hołysz 
diakonia wprowadzająca 

dla mężczyzn 

Wiesława Mac 
diakonia organizacyjna 

Daniel Chmiel 
diakonia porządkowa 

Paweł Wiśniowski 
diakonia techniczna 

Klaudia Winiarska 
diakonia medialna 

Maria Bassara 
diakonia modlitwy 

osłonowej 

Paweł Kobosz 
diakonia modlitwy 

w nagłych potrzebach 

Maria Hubert 
diakonia modlitwy 

za kapłanów 

Marek Wiśniewski 
diakonia liturgiczna 

Joanna Groszek 
diakonia ewangelizacyjna 

Maciej Mierzejewski 
diakonia prowadzenia 

spotkań 

 

 

Modlitwy wstawiennicze 
odbywają się we wtorki 
o 17.30 – zgłoszenia  

e-mailem lub telefonicznie 

 

tywnych kryteriów należy dodać także rozeznanie i potwierdzenie danego proroctwa przez 
wspólnotę. Również zasada „poznacie ich po owocach” jest dobrym kryterium oceny proroctwa. 
Jeżeli prorok naprawdę poddaje się Panu – jego słowa przynoszą w słuchaczach konkretne owo-
ce: przekonanie o obecności Boga, pokój i jedność, skruchę lub duchową radość, uzdrowienie 
(jeśli proroctwo tego właśnie dotyczyło). cz. 1/2 
Artykuł powstał na podstawie pracy zbiorowej „Prowadzenie spotkania modlitewnego”, wydanej przez 
Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym, Łódź 2011. 

 
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 19, 27-29 Porzucić wszystko dla Chrystusa 

 niedz. – Mk 6, 7-13 Rozesłanie Apostołów 

 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. W intencji wszystkich kapłanów posługujących w Odno-
wie w naszej Diecezji. O moc Ducha Świętego i światłe oczy serca. 

 O błogosławieństwo Boże i ochronę przed działaniem złych duchów dla ks. Marci-
na w jego posłudze egzorcysty i modlitwy uwolnienia, oraz dla posługujących 
członków Wspólnoty, ich rodzin 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 i Fundację Charisma-

ta (katechezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, Festiwal Wiary, Seminarium Od-
nowy Wiary, Wieczory Charyzmatyczne, Rekolekcje Kapłańskie, Światowe Dni 
Młodzieży). 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 

Ogłoszenia  
1. Spotkania Wspólnoty odbywają się w czasie wakacji. 
2. Są wolne godziny adoracji Najświętszego Sakramentu. Jeśli masz pragnienie, aby 

spotkać się sam na sam z Panem, to zapraszamy. W tym tygodniu są wolne nastę-
pujące godziny: środa 9-10; piątek 2-3, 8-9, 9-10; sobota 1-2, 4-5; niedziela, 1-2, 
2-3, 3-4. 

3. We wtorki od godz. 17.30 do 17.55 odbywają się modlitwy wstawiennicze dla 
chętnych. Zgłoszenie na taką modlitwę dokonuje się na e-maila Wspólnoty. 
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