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Ten bowiem, kto mówi 
językiem, nie ludziom 
mówi, lecz Bogu. Nikt 

go nie słyszy, a on pod 
wpływem Ducha mówi 

rzeczy tajemne. 
 

1 Kor 14, 2  

Modlitwa w językach 

o. Remigiusz Recław SJ 
 
 

Myślę, że ważne jest, aby ludzi zachęcać do tego, aby sami, w domu, podczas modlitwy 
osobistej też uwielbiali Boga modlitwą w językach. Nie musi to trwać długo, ale chodzi 
o to, aby modlitwa w językach była moją modlitwą we wspólnocie, a nie modlitwą pod 
wpływem wspólnoty (tłumu). Poza tym, gdy ktoś praktykuje modlitwę w językach także 
jako osobistą modlitwę, szybko nabiera ona głębszego sensu. Myślę, że jeśli zaczniecie 
we wspólnocie praktykować modlitwę w językach jako Waszą osobistą modlitwę, to po 
paru miesiącach będzie się ona pojawiać nie tylko podczas uwielbienia. Z modlitwą 
w językach trzeba się trochę oswoić, trzeba się przestać bać słyszeć siebie modlącego się 
w językach.  
Poza tym we wspólnocie należy się starać słuchać tych, którzy się modlą językami. Nie 
będzie nigdy tłumaczy, jeśli nie będziemy się wzajemnie słuchać. Zacznijcie to w gronie 
animatorów. Niech połowa modli się w językach, a druga połowa słucha tej modlitwy. Ci, 
co słuchają, niech próbują modlić się modlitwą osoby, której słuchają. Wśród kilku osób 
modlących się łatwo będzie można usłyszeć modlitwę, która jest mi bliska. Takiej osoby 
należy słuchać częściej. Niech ta osoba wsłuchuje się w tę modlitwę, niech się z nią jed-
noczy. Aby móc tak się rozwijać, trzeba przełamywać wstyd: wielu przestaje się modlić 
w językach albo ścisza głos, bo ktoś ich słucha. A powinno być odwrotnie, gdy ktoś mnie 
słucha, powinienem modlić się głośniej. 
Modlitwa w językach jest poddaniem się Duchowi Świętemu. Tu nie ma co się koncen-
trować na dźwiękach. Nie o dźwięki w niej chodzi, ale o powierzenie się całkowite Bogu. 
Powierzam swoje usta Bogu. Wprawdzie to ja wydaję dźwięki, po części kontroluję zgło-
ski, które się ze mnie wydobywają, ale to nie o te zgłoski chodzi. Czasem można spotkać 
artykuły, które krytykują modlitwę w językach, omawiając wydobywane zgłoski. Jeśli ktoś 
robi taką analizę, to nie ma pojęcia o tej modlitwie, a już na pewno nie praktykuje takiej 
modlitwy.  
Jeśli chodzi o tłumaczenie modlitwy w językach, to nie chodzi tu o tłumaczenie w taki 
sposób, że dana zgłoska oznacza jeden wyraz, a inna zgłoska – inny wyraz. Kiedyś uczest-
niczyłem w rozeznaniu adoracji. Byliśmy w sześć osób. W pewnym momencie każdy z nas 
zaczął tłumaczyć modlitwę jednej osoby. Nasze tłumaczenia były inne. Ale zmierzały 
w jednym kierunku. Przyjęliśmy, że jest to kierunek adoracji, do którego zaprasza nas 
Duch Święty.  
Termin „tłumaczenie” jest niefortunnym sformułowaniem w przypadku modlitwy w języ-
kach. Lepiej mówić o interpretacji modlitwy w językach: czyjaś modlitwa brzmi we mnie 
i tworzy modlitwę, czasem konkretne słowo, jeszcze innym razem konkretne poznanie.  
 
 
 
 

 

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 

(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 

Marta Fortuniak 
diakonia nauczania 

Jolanta Skotnicka 
diakonia uwielbienia 

Ewa Kruczek 
diakonia miłosierdzia 

Karolina Kołodziej 
diakonia wprowadzająca 

dla kobiet 

vacat 
diakonia wprowadzająca 

dla mężczyzn 

Wiesława Mac 
diakonia organizacyjna 

Paweł Wiśniowski 
diakonia techniczno-

porządkowa 

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 17.15 – zgłoszenia  

e-mailem lub telefonicznie 

 

Słowo Boże do medytacji 
 śr. – Łk 6, 12-19 Wybór Apostołów 

 czw. – Łk 13, 31-35 Jezus wierny swojemu posłannictwu 

 pt .– Łk 14, 1-6 Uzdrowienie w szabat chorego na wodną puchlinę 

 sob. – Łk 14, 1. 7-11 Przypowieść o zaproszonych na ucztę 

 niedz. – Mt 5, 1-12a Osiem błogosławieństw 

 pn. – J 11, 32-45 Wskrzeszenie Łazarza 

 wt. – Łk 14, 15-24 Przypowieść o zaproszonych na ucztę 
 

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 intencjach bpa Jana Wątroby, szczególnie za Synod o rodzinie. 
 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, Projekt „Jezus jest Panem”, Seminarium Odnowy Wiary). 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 

Ogłoszenia   

1. W dniach 7-8 listopada 2015 r. zapraszamy WSZYSTKICH na V Forum Charyzma-
tyczne do Krosna. Forum traktujemy jako rekolekcje wspólnotowe. Szczegóły na 
stronie: www.odnowapiotrajana.pl. Transport autokarem 35 zł. Szczegóły i zapisy 
u Pauliny Słowik. 

2. W każdy poniedziałek od 9 listopada do 14 grudnia 2015 r. w godz. 18.00-21.00 
odbędą się warsztaty psychologiczne oparte na Słowie Bożym. Miejsce: Tabor, 
koszt 120 zł. Spotkania poprowadzi Monika Styga. Liczba miejsc ograniczona. In-
formacje i zapisy na stronie: www.chcemisie.com.pl  

3. 12 listopada 2015 r. (czwartek) o godz. 19.00 zapraszamy na wspólne wyjście do 
kina Zorza na film pt.: „Zakazany Bóg”. Zapisy i wpłata 10 zł u Małgosi Franczyk. 

4. 31 grudnia 2015 r. w Winnicy Maria Anna w Wyżnem organizujemy wspólnoto-
wego Sylwestra. Cena: osoba dorosła -  90 zł, dziecko do lat 12 - 30 zł, dziecko do 
lat 5 – gratis. Zapisy u Wiesi Mac do 15 grudnia lub do wyczerpania miejsc. 

 

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.odnowapiotrajana.pl/
http://www.chcemisie.com.pl/

