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A Pocieszyciel, Duch 
Święty, którego Ojciec 
pośle w moim imieniu, 

On was wszystkiego 
nauczy…  

 
J 14, 26 

Czy to naprawdę „spoczynek w Duchu”? 

o.  Remigiusz Recław SJ 
 
MODLITWA „DO SKUTKU”? 
Niepokojące jest też to, że w wielu środowiskach, gdzie spoczynki są praktyką normalną – celem 
modlitwy nie jest Jezus, ale spoczynek. Ludzie podchodzą do modlącego się, aby otrzymać spo-
czynek. Co więcej, modlący się ma taki sam cel! Nie chodzi o modlitwę za kogoś, ale o doprowa-
dzenie go do spoczynku. Modlitwa trwa więc tak długo, aż ktoś upadnie. Gdy już „poleci” – modli-
twa jest przerywana i przechodzi się do kolejnej osoby, a poprzednia leży. Taką postawę krytyku-
je o. Leo Thomas O.P., autor książki „Posługa uzdrowienia”. Uważa on, że spoczynek jest narzę-
dziem uzdrowienia, a nie celem do osiągnięcia. Kiedy podczas modlitwy ktoś upadnie, to nie po-
winno się przerywać modlitwy. Jest ona kontynuowana, a stan spoczynku jakby sprzyja większej 
otwartości na to, co dalej ma się dokonać w modlitwie. Tymczasem, czego jesteśmy świadkami 
w Polsce na spotkaniach ogólnych – wyraźnie pokazuje, że spoczynek jest traktowany jako cel 
sam w sobie. Modlący się tak prowadzą modlitwę, aby kogoś „przewrócić”. Często trzymają ręce 
na osobie, za którą się modlą, kręcąc jej ramionami lub głową, tak jakby wprowadzały ją w stan 
nieważkości. Inni natomiast, trzymając rękę na czole, przechylają głowę do tyłu. Czasem przechy-
lają ją tylko trochę, innym razem mocniej, drugą rękę trzymając pod karkiem. To wszystko przy-
pomina raczej celowe wprowadzanie w stan spoczynku niż dar dany od Boga. 
NATURALNE ZDOLNOŚCI 
Mówiąc o spoczynku, trudnością jest także to, że do złudzenia przypomina on hipnozę magne-
tyczną. Podczas kursów hipnozy pierwszym krokiem jest zdobycie umiejętności wprowadzania 
osób w stan spoczynku, albo – inaczej mówiąc – powodowanie upadku. Dopiero gdy młody hip-
notyzer opanuje tę umiejętność, może podejmować kolejne kroki. Niektórym ten pierwszy krok 
przychodzi bardzo łatwo – mają jakby naturalną zdolność do wprowadzania ludzi w spoczynek – 
innym przychodzi to trudniej. Podobnie jedna osoba ma zdolności językowe, a druga ich nie po-
siada. Zasadniczo ten, kto ma takie zdolności, nie zdaje sobie z tego sprawy, natomiast osoba, 
która nie może tego opanować – widzi, że tej zdolności jej brakuje. Jestem pewien, że nikt z osób 
wprowadzających w spoczynek podczas modlitwy nie oszukuje ludzi i nie stosuje technik hipno-
tycznych. A jednak można mieć naturalną zdolność, aby go powodować. Możliwe jest też wpro-
wadzanie się w spoczynek samemu – tak jak możliwa jest autohipnoza lub zmuszenie się do pła-
czu. Osoba, która zmusza się do płaczu, ma prawdziwe łzy, czasem nawet bardzo obfite. Także 
dziecko, którego nic nie boli, potrafi zmusić się do płaczu. Mamy więc naturalną umiejętność 
wywoływania w sobie pewnych reakcji. Moje doświadczenie modlitwy wstawienniczej pozwala 
mi często stwierdzić, że kogoś muszę mocniej trzymać, bo tak bardzo chce mieć spoczynek, że 
z pewnością zaraz go osiągnie. Widać to po drobnych ruchach tej osoby, czasem po podekscyto-
waniu lub jakimś poziomie rozchwiania emocjonalnego. 
KTO TU DZIAŁA? 
Kiedyś w Częstochowie, podczas Ogólnopolskiego Czuwania Grup Odnowy w Duchu Świętym, 
uczestniczyłem w modlitwie osób przygotowujących czuwanie. Wśród nich byli też goście główni, 
którzy, gdy się modlili – bardzo często wprowadzali ludzi w stan spoczynku. Akurat tak się złożyło, 
że jeden z nich podczas modlitwy położył mi rękę na kręgosłupie. W tym miejscu, gdzie była ręka, 
czułem olbrzymie ciepło wyginające mnie tak, abym poleciał do tyłu. Zacząłem się modlić 
o ochronę przed tym, co czułem. Prosiłem Boga: – Jeśli to nie jest Twoje, to ochroń mnie przed 
tym. Wówczas to wyginanie jakby się zatrzymało, a po chwili modlący się zdjął mi rękę z pleców. 

 

Spotkania Wspólnoty 
odbywają się 

we wtorki o 19.15 
w Domu Diecezjalnym 

„Tabor” 
ul. Połonińska 25 

 
 
 

 
17.00 adoracja Najśw. 
Sakramentu (kaplica) 

18.00 Eucharystia (kaplica) 
19.15 spotkanie modlitew-

ne (aula pod kaplicą) 
 

 
 
 

Telefon Wspólnoty 
 884.31.51.51 

 
 
 

Struktura Wspólnoty 

ks. Marcin Szopiński 
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 

 

To wszystko nie oznacza, że nie ma spoczynków pochodzących od Ducha Świętego. Z pewnością 
są. Podczas jednego ze spotkań ks. Johna Bashobory w Polsce, ks. proboszcz udostępnił kościół na 
spotkanie charyzmatyczne, choć sam nie był przekonany do całego wydarzenia. Kościół był oczy-
wiście pełen ludzi, zespół grał dosyć głośno… Proboszcz postanowił więc zajrzeć do kościoła na 
chwilkę, aby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. Chciał wejść, popatrzeć i wyjść. Ale gdy 
wszedł – miał spoczynek. Nikt na nim nie położył rąk, nikt nic nie wymuszał – po prostu: stało się. 
Gdy wstał, został w kościele do końca spotkania... Chwała Panu! (cz. 2/2) 
 

Słowo Boże do medytacji 
 śr. – J 11, 19-27 Wiara Marty 

 czw. – Mt 13, 47-53 Przypowieść o sieci 
 pt .– Mt 13, 54-58 Jezus nie przyjęty w Nazarecie 

 sob. – Mt 14, 1-12 Śmierć Jana Chrzciciela 

 niedz. – J 6, 24-35 Kto przychodzi do Chrystusa, nie będzie łaknął 
 pn. – Mt 14, 13-21 Cudowne rozmnożenie chleba 

 wt. – Mt 14, 22-36 Jezus kroczy po jeziorze 
 

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, Wieczory Charyzmatyczne, Świa-
towe 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 następujące godziny: 
czwartek 13-14; 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. 

4. 2 sierpnia 2015 r. o godz. 16.00 zapraszamy wszystkich na ognisko wspólnotowe w Win-
nicy Maria Anna w Wyżnem. Liczymy na Waszą pomoc przy organizacji. Będą potrzebne: 
ciasta, sałatki, przekąski, itp. :) Zapisy i szczegóły u Wiesi Mac – tel. 662-372-723. 

5. Zapraszamy na ślub Gabrieli i Sylwestra – członków naszej Wspólnoty, który odbędzie się 
1 sierpnia (sobota) o godz. 15.00 w kościele OO. Dominikanów w Rzeszowie. 

 

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  


