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Uczcie je zachowywać 

wszystko, co wam 
przekazałem (…) 

 
Mt 28, 20 

 

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 4/4 
Gdzie szukać pomocy?  
Pierwszą pomocą jest... ewangelizacja. Osobom, które przychodzą prosić o modlitwę, 
mówiąc o swoich trudnościach życiowych – zaraz na pierwszej modlitwie mówiłbym 
o Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym (inaczej: REO). I w ramach Seminarium, 
w programie Seminarium ma miejsce modlitwa o uzdrowienie. Ale uzdrowienie dokonuje 
się nie tylko poprzez modlitwę, ale także przez głoszone Słowo Boże, które porządkuje 
życie i prowadzi do jego przemiany, co jest bardzo istotnym elementem uzdrowienia. 
Kiedy otwieram się na Jezusa, przyjmuję Go jako swojego Pana, On wkracza w moje życie 
i tworzy w nim nowy ład – następuje uzdrowienie. Bywa jednak i tak, że Bóg zaczyna od 
łaski jakiegoś uzdrowienia, by człowiek zaczął Go szukać i żeby Go odkrył jako miłość. 
Często uzdrowienia taki właśnie mają wymiar – żeby człowiek na nowo odkrył Pana Boga, 
że On jest miłością, że się troszczy i upomina o człowieka, że go szuka. Także cały czas 
pobytu w grupie modlitewnej, podczas spotkań uzdrowienie dokonuje się w sposób nor-
malny, zwyczajnie. A czasem człowiek zaczyna precyzować, że potrzebuje modlitwy swo-
jej wspólnoty w jakiejś szczególnej intencji. I dobrze jest, jeśli każda grupa ma w ramach 
swoich spotkań taki czas, gdzie modli się w rozmaitych ludzkich sprawach – własnych 
i innych, którzy o to prosili.  
Uzdrowienie wewnętrzne  
Ten rodzaj modlitwy jest mi szczególnie bliski. W naszym ośrodku organizujemy week-
end, który jest rozbudowaną modlitwą o uzdrowienie wewnętrzne, w oparciu o to, co 
spotykamy np. w Seminarium u H. Mühlena. Jest on przejściem przez kolejne do-
świadczenia z różnych okresów życia człowieka. Na Seminarium jest to doświadczenie 
jednej godziny, a tu zostało rozłożone na cały dzień. Zaczynamy od uporządkowania rela-
cji z Panem Bogiem – wypowiedzenia przed Nim wszystkich niezaspokojonych oczekiwań 
i tego, co sprawia, że chodź nie mamy odwagi się do tego przyznać, to czujemy jakiś żal 
do Pana Boga. Potem zatrzymujemy się nad kolejnymi okresami życia człowieka. Tu po-
sługuje zespół charyzmatyczny, więc przychodzą natchnienia w darze poznania. Przy Se-
minarium trudno mówić o takim głębszym wejściu w osobiste przeżycia. Dlatego po ja-
kimś czasie, po tej pierwszej ewangelizacji ma sens powrót do tej modlitwy. Oczywiście 
ona też nie rozwiąże wszystkiego, każde uzdrowienie jest procesem, przez który Pan Bóg 
chce nas prowadzić. Powoli przychodzi czas, by stanąć przed zadaniem przebaczenia i po-
jednania z głównymi „winowajcami” naszego życia – najczęściej chodzi o najbliższe oso-
by, o męża, żonę, ojca, matkę lub inne bliskie relacje. Najpierw ważne jest dostrzeżenie, 
że jest we mnie żal do tych osób, a dotychczasowe przebaczenie odbywało się na pozio-
mie wiary i było aktem odpowiadającym na wezwanie Pana Boga, aby przebaczyć. Doko-
nywało się to na poziomie woli, ale nie dotykało przemiany serca. Rekolekcje, o których 
w tym momencie myślę, prowadzą do otwarcia się na pełne przebaczenie, do przyjęcia 
przebaczenia, które jest bardziej Bożym niż ludzkim przebaczeniem.  



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. – Łk 7, 18b-23 Na Chrystusie spełniają się proroctwa 

− czw. – Łk 7, 24-30 Jan przygotowuje drogę Chrystusowi 

− pt . – J 5, 33-36 Jan był lampą, co płonie i świeci 

− sob. – Mt 1, 1-17 Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida 

− niedz. – Mt 1, 18-24 Jezus urodził się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi 
Dawida 

− pn. – Łk 1, 5-25 Archanioł Gabriel zapowiada narodzenie Jana Chrzciciela 

− wt. – Łk 1, 26-38 Maryja pocznie i porodzi Syna 
 

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, Seminarium Od-
nowy Wiary, warsztaty posługi proroczej). 

� We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 
 
  

Ogłoszenia   

1. 16 grudnia 2016 r. (piątek) o godz. 19.00 spotkanie integracyjno-formacyjne dla 
młodych. 

2. 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). 

3. 19 grudnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 19.30 odbędzie się Msza Św. dla wszyst-
kich członków Odnowy Diecezji Rzeszowskiej w kościele pw. Św. Judy Tadeusza 
w Rzeszowie. 

4. 31 grudnia 2016 r. u Bernardynów organizowany jest Sylwester dla członków Od-
nowy w Duchu Świętym. 

5. W dniach 28-29 stycznia 2017 r. odbędą się Warsztaty Prorockie. Szczegóły i zapi-
sy na naszej stronie www.miriam.rzeszow.pl. 
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