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Upokórzcie się więc 
pod mocną ręką Boga, 

aby was wywyższył 
w stosownej chwili 

 
1 P 5, 6 

 

Bóg sprzeciwia się pysznym! Czyli jak się modlić skutecznie? 

 

Ks. Krzysztof Kralka SAC 

 
Kiedy mam poprowadzić modlitwę o uzdrowienie, często uczestnikom nabożeństwa zadaję pyta-
nie: Po co tu przyszedłeś? Jeżeli chcesz spotkać Boga i zmienić swoje życie, to należy dokonać ta-
kich i takich zmian. Jeżeli chcesz zobaczyć jakiś spektakl, cuda i nadzwyczajności, to szkoda twoje-
go czasu. Tu jest miejsce, do którego człowiek przychodzi, by spotkać się z Bogiem i w którym Bóg 
przemienia życie, uzdrawiając to, co chore. Robiąc wprowadzenie do modlitwy o uzdrowienie, 
pytam: Czy pozwolisz Bogu się uzdrowić? Wszyscy entuzjastycznie mówią: Tak! Pytam dalej: A czy 
pozwolisz, aby Bóg cię nie uzdrowił fizycznie, jeśli to będzie lepsze dla Twojego życia? Czasami 
zauważam konsternację. – Czy będziesz wielbił Boga, gdy stanie się cud w twoim życiu? – Tak! – 
A czy będziesz wielbił Boga, gdy to fizyczne uzdrowienie cię nie dotknie i nie poczujesz żadnej 
zmiany? 
Uzdrowienie jest dziełem Boga i tylko On ma prawo decydować kiedy, w jakiej formie i przez czy-
je pośrednictwo ono się dokona. Uzdrowienie nie jest darem, który trzeba wyżebrać od Boga; jest 
ono spotkaniem dwóch pragnień: Bożego, by człowiek został zbawiony, i ludzkiego, by wypełniać 
wolę Boga. 
Jeżeli uczestnicy nabożeństwa akceptują tę prawdę, wówczas zapraszam, byśmy pozwolili Bogu 
zadecydować, co dzisiaj jest każdemu z nas potrzebne. Zachęcam, by się nie nastawiać, by nie 
terroryzować Boga, nie stawiać Go pod ścianą i nie mówić: Panie Boże, teraz masz szansę, bo 
łaskawie przyszedłem. Proszę bardzo, czekam, działaj. A co się dzieje, gdy Bóg nie uzdrowi? Cza-
sami potrafimy się na Boga obrazić, ponieważ brak uzdrowienia traktujemy jako odrzucenie, a co 
za tym idzie – jako brak miłości ze strony Boga. 
Bóg sprzeciwia się pysznym 
Obrazowe wyjaśnienie czym jest pycha, znalazłem w ciekawej anegdocie: Pewnego dnia dzięcioł 
tak jak zawsze stukał swoim twardym dziobem w pień wielkiego drzewa. Nagle niebo się zachmu-
rzyło i wielki piorun uderzył w rozłożyste konary, odrzucając dzięcioła na sporą odległość. Ptak, 
otrząsnąwszy się z upadku i popatrzywszy w górę na roztrzaskane uderzeniem pioruna drzewo, 
pomyślał: Wiedziałem, że mam bardzo dużo siły w dziobie, ale nie zdawałem sobie sprawy, że aż 
tyle, by roztrzaskać tak wielkie drzewo! 
Pycha rodzi się z nieznajomości samego siebie. Człowiek, który ma zwyczaj przyglądania się sobie, 
swojemu wnętrzu, obserwowania i badania myśli oraz czynów, wie, że jest słaby i grzeszny. 
Z pokornego patrzenia na siebie, szybko dochodzimy do wniosku, że nie potrafimy sami uporać 
się ze wszystkimi problemami. Odejście od pychy pozwala przekazać Bogu władzę nad naszym 
życiem i uznać, że to, czego chce Bóg, jest lepsze dla mojego życia. 
– Wynieś śmieci – prosiła mama swojego syna. 
– Wiesz, mamo, ja pozmywam naczynia – odparł. 
– Ale ja nie chcę, żebyś zmywał naczynia, chcę, żebyś wyniósł śmieci. 
– Mamo, ale jak ja pozmywam naczynia, to jest więcej pracy! Co tam takie śmieci… Jak pozmy-
wam naczynia, to będzie więcej, niż mnie prosisz. 
– Ale ja tego nie chcę – nalegała mama. – Wynieś śmieci. 
– Mamo, ty mnie nie doceniasz… Ja chcę pozmywać naczynia. To jest większy wysiłek. 
– Ale ja chcę, żebyś wyniósł śmieci… 

 

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) 
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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 

Piotr Bilo 
diakonia ewangelizacyjna 

Maciej Mierzejewski 
diakonia prowadzenia 

spotkań 

 

 

 

 

Modlitwy wstawiennicze 
odbywają się we wtorki 
o 17.15 – zgłoszenia  

 przez stronę 
www.miriam.rzeszow.pl 

 

W modlitwie o uzdrowienie może dochodzić do podobnych sytuacji. Bóg wie, co mamy robić, aby 
nasze życie było szczęśliwe i zdrowe. Bóg wie, jak nas poprowadzić, do czego nas zaprosić. Bóg 
wie, z czego potrzebujemy się nawrócić. Modlitwa o uzdrowienie nacechowana pychą ma miej-
sce wówczas, gdy uważamy, że wiemy lepiej, co Bóg powinien zrobić. Pan Bóg mówi: "Przebacz 
temu człowiekowi, bo ten brak przebaczenia niszczy twoje życie", a my chcemy odmówić za niego 
cztery Różańce. To nie brak Różańca powoduje złość między wami, tylko brak przebaczenia. 
 

Słowo Boże do medytacji 
 śr. – Mt 7, 15-20 Fałszywi prorocy 

 czw. – Mt 7, 21-29 Dom zbudowany na skale i dom zbudowany na piasku 

 pt .– Łk 1, 57-66.80 Narodzenie się Jana 

 sob. – Mt 8, 5-17 Uzdrowienie sługi setnika 

 niedz. – Łk 9, 51-62 Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem 

 pn. – Mt 8, 18-22 Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem 

 wt. – Mt 8, 23-27 Uciszenie burzy na jeziorze 

 

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. 
 W intencji przebłagalnej i wynagradzającej za grzechy narodu przed uroczystościami na 

Stadionie Narodowym 15 października 2016 r. 
 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. 25 czerwca 2016 r. o godz. 18.00 zapraszamy na Wieczór Charyzmatyczny. W programie: 
konferencja, Eucharystia, adoracja i uwielbienie Najświętszego Sakramentu oraz świadec-
twa (miejsce: aula DD Tabor). 

2. 26 czerwca 2016 r. (niedziela) o godz. 19.00 zapraszamy do kina Zorza na film pt. „Cuda 
z nieba”. Cena biletu 10 zł, bez zapisów, pieniądze należy wpłacić ks. Łukaszowi Leśnia-
kowi przed seansem filmowym. 

3. Została utworzona grupa na wyjazd na Światowe Dni Młodzieży. Wybraliśmy wariant 
ostatni, czyli uczestnictwo w sobotnim czuwaniu po chmurką;-) zakończone uroczystą 
Mszą św. z papieżem w niedzielę. Koszt pakietu 150 zł. Grupę zamykamy ostatecznie 21 
czerwca. Jest to niepowtarzalna okazja, aby wziąć udział w takim wydarzeniu. Informacje 
i zapisy Monika Mach-Wała, tel. 663-143-781. 
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