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Bądźcie trzeźwi!  
Czuwajcie! Przeciwnik 

wasz, diabeł, jak lew 
ryczący krąży szukając 

kogo pożreć 
 

1P 5, 8 

 

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 

 

O walce duchowej na spotkaniu modlitewnym 

Kamila Rybarczyk 
część 2 

  
O co walczy duch dobry, a o co zły? 

Nie myślmy, że podczas samego spotkania duch zły da nam odpocząć. Ale warto pamiętać, że wraz 
z naszym coraz głębszym wejściem w modlitwę – jego szanse drastycznie maleją. Zostanie natomiast 
całkowicie znokautowany, gdy przestaniemy już skupiać się na sobie i innych, a całym sobą wejdziemy 
w modlitewne spotkanie z Panem Bogiem. O co walczą w nas duch dobry i duch zły podczas spotkania 
modlitewnego? O naszą odpowiedź na Boże zaproszenia w modlitwie. Wielu z nas jest zapraszanych 
w sercu, aby włączyć się w modlitwę, także tę głośną. Prowadzący spotkanie może sugerować taką 
możliwość, jednak nie zawsze z niej korzystamy. Nieśmiałość, brak odwagi, względy ludzkie, wstyd itp. – 
tymi ograniczeniami będzie próbował zatrzymać nas duch zły. Duch dobry zaś będzie czynił wszystko (m.in. 
przez zachęty prowadzących modlitwę i śpiew), abyśmy nie zaniedbywali łaski Bożej, z którą Duch Święty 
chce przyjść do nas, a przez nas także do innych. On wie, że zaniedbywanie wezwania Bożego gasi w nas 
charyzmaty lub powoduje, że nie mogą się one ujawnić w naszym zgromadzeniu. A każdy Boży dar 
(charyzmat), w którym Bóg chce przyjść – powoduje objawienie się na spotkaniu modlitewnym Jego mocy 
i miłości. Każde spotkanie modlitewne grupy charyzmatycznej ma bowiem na celu doprowadzenie jego 
uczestnika do spotkania z Bogiem – w wyniku którego doświadczy on miłości Boga Ojca oraz umocni swoją 
wiarę, nadzieję i miłość. 

 
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, zamiast 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 odrzu-
canie innych, lidera lub odpowiedzialnych za posługi, a nawet krytykowanie duszpasterza wspólnoty.  
Obroną na to wszystko będzie upraszanie Ducha Świętego o łaskę osobistego nawrócenia. Jeśli podejmie-
my współpracę z Bożą łaską – bardzo szybko wróci do nas głęboka radość ze wspólnego posługiwania. Bóg 
daje nam charyzmaty nie dla nas samych, ale dla wspólnego dobra oraz dla umacniania i budowania Ko-
ścioła. 
 
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 staremu” – np. podsuwając myśli typu: Nie wysilaj się, bo tylko wyjdziesz na waria-
ta… lub: To i tak nie ma sensu.  
Ale strapienie, jakiego możemy doświadczyć w drodze powrotnej do domu (gdy nagle, bez żadnej przyczy-
ny tracimy radość), może też pochodzić od ducha dobrego! Dzieje się tak wtedy, 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 



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 

kolejnym razem zaczniemy współpracować z Bożymi poruszeniami – sami doświadczymy, jak szybko „smu-
tek 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 towa-
rzyszyły 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 pro-
wadzić nas w każdym momencie życia do spotkania z Bogiem Ojcem, który jest Miłością! 
 

Słowo Boże do medytacji 
− śr. – J 8, 31-42 Prawdziwe wyzwolenie przez Chrystusa 

− czw. – J 8, 51-59 Abraham ujrzał mój dzień 

− pt . – J 10, 31-42 Jezus oskarżony o bluźnierstwo 

− sob. – J 11, 45-57 Jezus umrze, aby zgromadzić rozproszone dzieci Boże 

− niedz. – Mt 27, 11–54 Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Mateusza. 

− pn. – J 12, 1-11 Namaszczenie w Betanii 

− wt. – J 13, 21-33.36-38 Zapowiedź zdrady Judasza i zaparcia się Piotra 

 

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 błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla ks. Marcina 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 znie-
chęceniem. 

� W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 
� O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne, 

portal Żywa Wiara, Wieczory Charyzmatyczne, Festiwal Wiary). 
� We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 
 
 
 
  
 

Ogłoszenia   

1. W sobotę odbyła się konferencja finansowa pt. „Biblia o finansach”. Uczestniczyło w niej 
125 osób. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc i posługę przy orga-
nizacji tej konferencji. Bóg zapłać!  

2. Zapraszamy na Kurs Finansowy Crown. Jest 10 wolnych bezpłatnych miejsc. Szczegóły 
i kontakt na ulotce. 

3. 8 kwietnia 2017 r. (sobota) o godz. 18.00 zapraszamy do kina Zorza na film pt. „Ślady 
stóp”. Cena biletu 10 zł, wpłata u Gosi Franczyk w kinie przed seansem. 

4. 19 maja 2017 r. (piątek) odbędzie się w Częstochowie Dzień Animatora. Opłata 50 zł. Za-
pisy u Ewy Hadały wraz z wpłatą. Nocleg i transport we własnym zakresie. 

5. 20 maja 2017 r. (sobota) odbędzie się Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świę-
tym w Częstochowie. Wstęp bezpłatny. Dojazd we własnym zakresie albo autokarami od 
Eli Dziedzic z Odnowy Miłosierdzie. Telefon 602-750-553. 

6. W dniach od 3 do 5 kwietnia 2017 r. o godz. 20.00 w Parafii Ojców Pijarów odbędą się 
Męskie Rekolekcje. Zapraszamy! 
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