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Obleczcie pełną  
zbroję Bożą, byście 

mogli się ostać wobec 
podstępnych zakusów 

diabła 
 

Ef 6, 11    

O walce duchowej na spotkaniu modlitewnym 

 

Kamila Rybarczyk 
 

 

Ulubiona broń Złego 
Nie ma się zatem co dziwić, że duch zły zrobi wszystko, aby do tego nie doszło. Zrobi to pośrednio 
przez zaognienie naszych negatywnych uczuć czy emocji do siostry lub brata we wspólnocie. Jego 
narzędziami będą tu: 
* porównywanie się – powoduje, że zaczynam widzieć w sobie braki, skupiam się na sobie, za-
miast ucieszyć się bogactwem Bożego obdarowania i tym, że Bóg pragnie, abym i ja Mu służył; 
* zazdrość wobec obdarowania charyzmatycznego innych – co jest konsekwencją porównywania 
się, a powoduje zamknięcie na drugą osobę we wspólnocie, niechęć do niej i ostatecznie brak 
współpracy. Prowadzi też do rozbicia wspólnoty oraz braku jedności. Zazdrość niszczy przede 
wszystkim mnie samego, zatruwa mi serce i powoduje, że tracę radość posługiwania; 
* narzekanie i szemranie – co jest grzechem już nie tylko wobec wspólnoty, ale często powoduje 
też odrzucanie innych, lidera lub odpowiedzialnych za posługi, a nawet krytykowanie duszpaste-
rza wspólnoty. Obroną na to wszystko będzie upraszanie Ducha Świętego o łaskę osobistego na-
wrócenia. Jeśli podejmiemy współpracę z Bożą łaską – bardzo szybko wróci do nas głęboka ra-
dość ze wspólnego posługiwania. Bóg daje nam charyzmaty nie dla nas samych, ale dla wspólne-
go dobra oraz dla umacniania i budowania Kościoła. 
Zejście z góry Tabor 
A co po zakończonym spotkaniu modlitewnym? Czy tu już nic nam nie grozi? Niestety, walka trwa 
dalej! Tym razem rozgrywa się o trwałość owoców spotkania z Bogiem. Duch zły będzie chciał je 
jak najszybciej zawłaszczyć lub przynajmniej spłycić. Znów jego głównym polem działań będą 
myśli: Ta radość jest możliwa tylko tutaj, na spotkaniu – u mnie w domu i tak nic się nie zmieni. 
Gdyby ktoś żył w moim środowisku (miał taką historię życia jak ja, był w mojej sytuacji…), to by 
zobaczył, że tu nic już nie da się zrobić itp. Duch zły będzie chciał nam odebrać radość, wiarę 
i nadzieję, których doświadczyliśmy na modlitwie. Będzie zasiewał w nas pokusę życia „po stare-
mu” – np. podsuwając myśli typu: Nie wysilaj się, bo tylko wyjdziesz na wariata… lub: To i tak nie 
ma sensu. Ale strapienie, jakiego możemy doświadczyć w drodze powrotnej do domu (gdy nagle, 
bez żadnej przyczyny tracimy radość), może też pochodzić od ducha dobrego! Dzieje się tak wte-
dy, gdy nie odpowiedzieliśmy na spotkaniu modlitewnym na zaproszenie Ducha Świętego – np. 
nie włączyliśmy się w modlitwę, gdy nas do tego zachęcał, lub zlekceważyliśmy Jego natchnienia. 
Ten smutek ma charakter wychowawczy, a gdy kolejnym razem zaczniemy współpracować z Bo-
żymi poruszeniami – sami doświadczymy, jak szybko „smutek przemieni się w radość” (por. J 
16,20). Poznamy, że współpracujemy z duchem Bożym, po owocach (por. Ga 5,22-23), które będą 
obecne w nas nie tylko na spotkaniu czy w drodze do domu, ale będą towarzyszyły nam wszędzie, 
gdzie Pan nas postawi. Będą nam dawały umocnienie i siłę do życia w codzienności, będą budziły 
nadzieję oraz pragnienie służby bliźniemu. 
Postępując zgodnie z zaleceniami św. Pawła: „Trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwając na niej 
wśród dziękczynienia” (Kol 4,2) – najlepiej zadbamy o współpracę z Duchem Świętym, aby to On 
sam mógł prowadzić nas w każdym momencie życia do spotkania z Bogiem Ojcem, który jest 
Miłością! (cz. 2/2) 

 

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 

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, telefonicznie lub 
przez stronę 

www.miriam.rzeszow.pl 

 

Słowo Boże do medytacji 
 śr. – Mt 20, 17-28 Syn Człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie 

 czw. – Łk 16, 19-31 Przypowieść o Łazarzu i bogaczu 

 pt .– Mt 21, 33-43.45-46 Przypowieść o dzierżawcach winnicy 

 sob. –  Łk 15, 1-3.11-32 Przypowieść o synu marnotrawnym 

 niedz. – Łk 13, 1-9 Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie 

 pn. – Łk 4, 24-30 Jezus został posłany do wszystkich ludów 

 wt. – Mt 18, 21-35 Przypowieść o niemiłosiernym słudze 
 

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 Ja-
na Wątroby. W intencji wszystkich kapłanów posługujących w Odnowie w naszej Diecezji. 
O moc Ducha Świętego i światłe oczy serca. 

 O rozwój naprotechnologii w Rzeszowie. 
 O błogosławieństwo Boże i ochronę przed działaniem złych duchów dla ks. Marcina w je-

go posłudze egzorcysty i modlitwy uwolnienia, oraz dla posługujących członków Wspól-
noty, ich rodzin i bliskich. 

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

 W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 
 O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę i Fundację Charismata (ka-

techezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, Wieczory Charyzmatyczne, Światowe Dni 
Młodzieży, Seminarium Odnowy Wiary). 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 

Ogłoszenia    

1. 27 lutego 2016 r. o godz. 18.00 zapraszamy na kolejny Wieczór Charyzmatyczny (miejsce: 
aula DD Tabor). 

2. 4 marca 2016 r. (piątek) o godz. 19.00 zapraszamy na wspólne wyjście do kina Zorza na 
film pt.: „Cierń Boga”. Zapisy i wpłata 10 zł u Małgosi Franczyk. 

3. W dniach 4 - 6 marca 2016 r. odbędą się warsztaty ewangelizacyjne „Ewangelizacja 
w ukrytej codzienności”. Miejsce: DD Tabor. Zapisy u Elżbiety Tomasik tel. 693-613-959. 
Szczegóły na ulotkach. 

4. W dniach 11 - 13 marca 2016 r. odbędą się rekolekcje dla Młodych Małżeństw (rozpoczę-
cie o godz. 18.00 – recepcja czynna od godz. 17.00, zakończenie godz. 14.00). Prowadzi: 
ks. Marcin Szopiński i małżeństwa ruchu Focolari. Miejsce: DD Tabor. Koszt: 210 zł od pa-
ry (nocleg i wyżywienie). Zgłoszenia do 5 marca. Bliższe informacje: Zenon Fajger 
e-mail: zenonfajger@gmail.com  tel: 692-991-009  

5. W dniach 11 - 13 marca 2016 r. organizowany jest kurs Nowe Życie z Bogiem. Miejsce: 
dom zakonny przy kościele Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 71. 
Szczegóły ks. Krzysztof Kowal MS tel. 533-559-489 i na stronie 
http://effatha.rzeszow.saletyni.pl  

6. Dla osób chętnych na przekazanie 1% podatku na dzieła ewangelizacyjne przygotowali-
śmy ulotki informacyjne Fundacji Charismata. 

 

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  
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