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Pokorny - jedzie na 
osiołku, na oślątku, 

źrebięciu oślicy 
 

Za 9, 9 

 

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  

 

Tajniki modlitwy wstawienniczej 
 

Ks. Andrzej Grefkowicz 

część 2 
 

Dobór osób do posługi  

Gdybym miał podać kryterium wyboru, kogo prosić, a kogo pominąć przy gromadzeniu 
zespołu modlitwy wstawienniczej, patrzyłbym przede wszystkim na pokorę i umiejętność 
słuchania. Bardzo bałbym się osób, które będą podejmowały modlitwę wstawienniczą 
„bo one muszą” – bo są tak wewnętrznie przekonane, że w taki właśnie sposób mogą 
służyć. Ich najbardziej bym się obawiał w tej posłudze, ponieważ mogą zrobić naprawdę 
dużo krzywdy. Jeśli ktoś musi być w grupie modlitwy wstawienniczej, to na pewno nie 
powinien tam być. Natomiast kiedy mówi: „Bardzo bym chciał dołączyć, ale chcę, żeby-
ście sami ocenili, czy rzeczywiście się nadaję”, to prawie bym go już przyjął. Jeśli chodzi 
o umiejętność słuchania, to jest to podwójna umiejętność. Oznacza ona zdolność usły-
szenia człowieka i funkcjonowania ponad własnymi schematami myślenia (unikając sytu-
acji typu: przychodzi człowiek i mówi mi coś, a ja od razu przykładam do tego swoją miar-
kę). Muszę umieć go usłyszeć, co zakłada empatię, a zaraz za tym pojawia się aspekt mi-
łości. Ale ważna jest też umiejętność słuchania w sensie posłuszeństwa (gdy ktoś mi po-
wie: „Wiesz co, może jeszcze poczekaj z tą posługą w modlitwie wstawienniczej”, to się 
nie obrażę, tylko spokojnie się wstrzymam). Także gdy podczas posługi ktoś jest bardzo 
mocno przekonany, że takiego właśnie kierunku w niej potrzeba, a osoba odpowiedzialna 
powie „nie” – ważne jest, by umieć się podporządkować. To o wiele lepsze niż „przebija-
nie się” ze swoim zdaniem. Te cechy, które wymieniłem, uważam za istotniejsze niż to, 
czy ktoś posiada taki czy inny charyzmat. Charyzmaty są dopiero trzecim czynnikiem i je-
stem przekonany, że jeśli będą potrzebne, to Pan Bóg je da. Oczywiście w modlitwie 
wstawienniczej nie biorą udziału osoby początkujące na drodze duchowej, potrzeba pew-
nej dojrzałości, więc nie dołącza do niej ktoś świeżo zewangelizowany. Dojrzałość będzie 
wyrażała się również wspomnianą wcześniej postawą pokory (przynajmniej elementar-
nej, bo wiadomo, że pychy w nas są zawsze całe kilogramy). Także postawa słuchania jest 
tu nieodzowna – jeśli umawiamy się, że w tej modlitwie ty prowadzisz, to potem cię słu-
cham. Jeśli w którymś momencie ty uważasz, że to już koniec, a ja, że jeszcze coś zostało 
do „przemodlenia” – to do ciebie należy głos decydujący. Ta umiejętność słuchania i ule-
głości jest kluczowa. Jedyny charyzmat, który naprawdę potrzebny jest już w punkcie 
wyjścia, to współczucie, miłość do człowieka. A gdy ktoś zaczyna służyć, to Duch Święty 
uzdalnia go i obdarowuje swoimi charyzmatami według potrzeby. W wielu sytuacjach 
obserwowałem, jak ktoś rozpoczynał tę posługę z „miniaturowym” otwarciem charyzma-
tycznym, ale im dłużej posługiwał, tym jego charyzmat bardziej się rozwijał.  

 



Animatorzy diakonii 
  

Alicja Smalarz 
diakonia adoracyjna 

  

Marta Fortuniak 
diakonia nauczania i prorocka 

  

Jolanta Skotnicka 
diakonia uwielbienia 

  

Maciej Mierzejewski 
diakonia prowadzenia 

spotkań 
  

Piotr Bilo 
diakonia ewangelizacyjna 

  

Jacek Fura 
diakonia modlitwy wstawien-

niczej i uwolnienia 
  

Maria Bassara 

diakonia modlitwy 
osłonowej  

  

Paweł Kobosz 
diakonia modlitwy 

w nagłych potrzebach 
  

Dorota Motkowicz 
diakonia modlitwy 

za kapłanów 
  

Marek Wiśniewski 
diakonia liturgiczna 

  

Ewa Kruczek 
diakonia miłosierdzia 

  

Klaudia Winiarska 
diakonia medialna 

  

Wiesława Mac 
diakonia organizacyjna 

  

Paweł Wiśniowski 
diakonia techniczno-

porządkowa 

 

Modlitwy wstawiennicze 
odbywają się we wtorki 
o 17.15 – zgłoszenia  

 przez stronę 
www.miriam.rzeszow.pl 

 

Modlitwy uwolnienia  
wg. 5 kluczy Neala Lozano – 

zgłoszenia przez stronę 
www.miriam.rzeszow.pl 

Słowo Boże do medytacji 
− śr. – Mt 4, 18-22 Powołanie Apostołów 

− czw. – Mt 7, 21.24-27 Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do królestwa niebieskiego 

− pt . – Mt 9, 27-31 Uzdrowienie niewidomych, którzy uwierzyli w Jezusa 

− sob. – Mt 9, 35-10,1.5.6-8 Jezus lituje się nad znękanymi 

− niedz. – Mt 3, 1–12 Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu 

− pn. – Łk 5, 17-26 Chrystus uzdrawia duszę i ciało 

− wt. – Mt 18, 12-14 Bóg nie chce zguby zbłąkanych 
 

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. 

� O rozwój naprotechnologii w Rzeszowie. 
� 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, Se-
minarium Odnowy Wiary, warsztaty modlitwy wstawienniczej, warsztaty posługi 
proroczej). 

� We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 
 
  

Ogłoszenia   

1. 6 grudnia 2016 r. o godz. 19.00 zapraszamy na Mszę Świętą Wspólnotową 
i Adorację Najświętszego Sakramentu (miejsce: aula DD Tabor). 

2. 6 grudnia 2016 r. po Mszy Św. ok. godz. 21.30 odbędzie się spotkanie Rady 
Wspólnoty. 

3. 17 grudnia 2016 r. (sobota) o godz. 18.00 zapraszamy na Wieczór Charyzmatycz-
ny. W programie: konferencja, Eucharystia, adoracja i uwielbienie Najświętszego 
Sakramentu oraz świadectwa (miejsce: aula DD Tabor). 

4. 19 grudnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 19.30 odbędzie się Masza Św. dla 
wszystkich członków Odnowy Diecezji Rzeszowskiej w kościele pw. Św. Judy Ta-
deusza w Rzeszowie. 

5. 31 grudnia 2016 r. u Bernardynów organizowany jest Sylwester dla członków Od-
nowy w Duchu Świętym. 
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