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Czuwajcie więc  
i módlcie się  

w każdym czasie (…) 
 

Łk 21, 36  
 

 

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 
(duża aula DD Tabor) 

 
 

 
Telefon Wspólnoty 
� 884.31.51.51 

 
 

Struktura Wspólnoty 
ks. Marcin Szopiński 

pasterz 

Marta Fortuniak  

lider 

Maciej Mierzejewski 

v-ce lider 

Wiesława Mac  

skarbnik 

Metoda prowadzenia życia duchowego według Ćwiczeń św. 
Ignacego z Loyoli 

o. Józef Augustyn SJ 
część 5 

 

1. Metoda rachunku sumienia ogólnego i szczegółowego 

2. Metoda rozmyślania i kontemplacji ewangelicznej 

3. Kierownictwo duchowe 

4. Metoda rozeznawania duchowego 

5. Metoda „trzymania z Kościołem” 

 
Metoda „trzymania z Kościołem” 
Jest rzeczą znamienną, że całe Ćwiczenia duchowne św. Ignacy kończy osiemnastoma „Regułami 
o trzymaniu z Kościołem” (Ćd 352-370). W podtytule Ignacy wyjaśnia: „Dla zachowania prawdziwej posta-
wy, jaką powinniśmy mieć w Kościele wojującym, należy przestrzegać następujących reguł” (Ćd 352).  
Ćwiczenia duchowne powstawały w pierwszej połowie XVI wieku, kiedy Kościół katolicki przeżywał wielki 
kryzys. Wiele Kościołów lokalnych zrywało swoje związki ze Stolicą Apostolską. W niektórych krajach roz-
poczynały się wieloletnie krwawe wojny religijne, które podważyły autorytet Kościoła. „Kościół katolicki XVI 
stulecia był złożonym i ociężale funkcjonującym stowarzyszeniem połączonych ze sobą, ale niezależnych 
albo częściowo tylko zależnych instytucji, w którym papiestwo, episkopat, synody biskupów, monarchie 
i księstwa, rady miejskie, bractwa, kapituły katedralne, zakony, uniwersyteckie fakultety teologiczne i inne 
grupy społeczne chełpiły się prawami i wysuwały daleko idące żądania, co często prowadziło do wzajem-
nych konfliktów” (J. W. O'Malley SJ). 
Św. Ignacy Loyola odczytał tę sytuację Kościoła jako wyzwanie dla siebie i założonego przez siebie zakonu. 
Zdawał sobie sprawę, że zranioną licznymi podziałami wspólnotę Kościoła, można leczyć jedynie dążeniem 
do jedności ze Stolicą Apostolską oraz miłością do Kościoła. Założony przez siebie zakon, Towarzystwo 
Jezusowe, oddał więc do całkowitej dyspozycji papieża. 
Większość reguł o trzymaniu z Kościołem rozpoczyna się słowem „pochwalać”. Ignacy zachęca więc, aby 
pochwalać wszystko to, co zwolennicy Lutra, Kalwina, Melanchtona, Zwingliego oraz innych reformatorów 
odrzucali. I choć wiele rad Ignacego Loyoli jest odbiciem problemów Kościoła XVI, to jednak sam „duch” 
reguł nic nie stracił na aktualności. Wręcz przeciwnie; wobec mody na dystansowanie się od Kościoła kato-
lickiego, zyskał dzisiaj na wartości. Zdaniem św. Ignacego, jedność z Kościołem wymaga jednak duchowej 
i umysłowej gotowości „do posłuszeństwa we wszystkim prawdziwej Oblubienicy Chrystusa, Pana naszego, 
a jest nią nasza święta Matka – Kościół hierarchiczny” (Ćd 353). 
Gotowość ta posuwa się tak daleko, że zostaje wyrażona sformułowaniem, które bywa dziś odbierane jako 
kontrowersyjne: „Trzeba być zawsze gotowym wierzyć, że to, co ja widzę jako białe, jest czarne, jeśli tak to 
określi Kościół hierarchiczny. Wierzymy bowiem, że między Chrystusem, Panem naszym, Oblubieńcem, 
a Kościołem, Jego Oblubienicą, jest ten sam Duch, który nami rządzi i kieruje dla zbawienia dusz naszych. 
Bo tenże sam Duch i Pan nasz, który dał dziesięcioro przykazań, ten sam kieruje i rządzi świętą Matką naszą 
Kościołem” (Ćd 365). 
*** 
Wszystkie te metody duchowego ćwiczenia się nie mogą być zalecane rekolektantowi w sposób sztywny. 
Św. Ignacy podkreśla, że dający rekolekcje musi uwzględniać sytuację tego, któremu udziela Ćwiczeń. Igna-
cy każe brać pod uwagę jego wiek, stan zdrowia, głębię duchowych pragnień, inteligencję, sytuację rodzin-
ną, zaangażowanie zawodowe, pełnione w społeczeństwie lub kościele funkcje oraz inne okoliczności mo-
gące mieć wpływ na niego (por. ĆD, 17-19). Ignacy jest szczególnie wrażliwy na duchowe pragnienia kan-
dydatów do odprawienia Ćwiczeń. Jeżeli ich brak, radzi odłożyć kontynuowanie rekolekcji. 
Zakończmy nasze rozważania pochwałą Ćwiczeń, jaką wygłosił Jan Paweł II w pięćdziesiątą rocznicę Mens 



Animatorzy diakonii 
  

Justyna Haber 
diakonia modlitewna 

  

 

 

Marta Fortuniak 
diakonia prorocka 

  

 

 

Jolanta Skotnicka 
diakonia uwielbienia 

  

 

 

Maciej Mierzejewski 
diakonia prowadzenia 

spotkań 
  

 

 

Piotr Bilo 
diakonia nauczania 

  

 

 

Barbara Zacharska 
diakonia modlitwy wstawien-

niczej i uwolnienia 
  

 

 

 
 

Elżbieta Burek 
diakonia modlitwy 

za kapłanów 
  

 

 

Tomasz Stępień 
diakonia liturgiczna 

  

 

 

Barbara Siorek 
diakonia miłosierdzia 

  

 

 

Klaudia Winiarska 
diakonia medialna 

  

 

 

Ewa Hadała 
diakonia organizacyjna 

  

 

 

Wojciech Wojdyło 
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 

nostra: „Dnia 20 grudnia (1979) przypada pięćdziesiąta rocznica ukazania się encykliki Mens nostra mojego 
Czcigodnego Poprzednika Piusa XI na temat ćwiczeń duchownych. Jest to dokument, który wywarł duży 
wpływ na pracę duszpasterską w minionych pięćdziesięciu latach. [...] Pius XI poleca metodę ignacjańską 
jako pewny przewodnik na tej drodze ze względu na szczególny charyzmat otrzymany od Boga dla dobra 
całego Kościoła. Dla wielu duszpasterzy oraz instytutów zakonnych ten historyczny dokument stanowił 
inspirację i zachętę do otwierania domów rekolekcyjnych, które można by określić jako płuca życia ducho-
wego dla dusz i wspólnot chrześcijańskich. [...] Wielka dynamika ćwiczeń pomaga chrześcijaninowi wejść 
w krąg myślenia Bożego i jego planów, aby się Jemu powierzyć jako Prawdzie i Miłości, i w ten sposób po-
przez zobowiązujące decyzje, naśladować Chrystusa. [...] Niech szkoła ćwiczeń duchownych będzie sku-
tecznym środkiem przeciwko złu współczesnego człowieka, który uwikłany w ludzką zmienność żyje poza 
sobą zajęty zbytnio rzeczami zewnętrznymi. Niech ćwiczenia będą kuźnią nowych ludzi, autentycznych 
chrześcijan, oddanych apostołów. Jest to życzenie, które zawierzam wstawiennictwu Matki Najświętszej, 
najpełniej oddanej kontemplacji, mądrej Mistrzyni ćwiczeń duchownych”. 
 

Słowo Boże do medytacji 
− śr. – Mt 6, 1-6.16-18 Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie 

− czw. – Łk 9, 22-25 Kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa 

− pt . – Mt 9, 14-15 Kiedy zabiorą im oblubieńca, wtedy będą pościć 

− sob. – J 15, 9-17 Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem 

− niedz. – Mt 4, 1-11 Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony 

− pn. – Mt 25, 31-46 Chrystus będzie nas sądził z uczynków miłości 

− wt. – Mt 6, 7-15 Jezus uczy, jak się modlić 

 

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). 

� We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 
 
 
 
  
 

Ogłoszenia   

1.  4 marca 2017 r. odbędzie się Szkoła Animatora w dolnym kościele u Św. Judy Tadeusza 
w Rzeszowie. Zapraszamy wszystkich chętnych.  

2.  4 marca 2017 r. o godz. 19.30 odbędzie się w kościele Bł. Karoliny Kózki spektakl pt. „Ta-
jemnica Eucharystii” na podstawie wizji boliwijskiej stygmatyczki  Cataliny Rivas. 

3.  7 marca 2017 r. o godz. 19.00 zapraszamy na naszą Mszę wspólnotową i adorację Naj-
świętszego Sakramentu – w dużej auli. Po Mszy odbędzie się Rada Wspólnoty czyli spo-
tkanie pasterza, lidera, wicelidera i animatorów diakonii - w salce konferencyjnej.  

 

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 ���� 


