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Przybył Pan i stanąw-
szy zawołał jak  

poprzednim razem:  
Samuelu, Samuelu! 

Samuel odpowiedział: 
Mów, bo sługa Twój 

słucha. 
 

1 Sm 3, 10 

 

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 

Joanna Wojdyło  

skarbnik 

 

Rozeznawanie duchowe szukaniem woli Bożej 
 
 
 
1. Znaki rozeznawania woli Bożej. 
Pan Bóg objawia człowiekowi swoją wolę poprzez znaki. W rozeznawaniu duchowym człowiek nie 
tworzy sobie znaków woli Bożej. Odkrywa i przyjmuje te, które są mu dane. Wszystkie znaki woli 
Bożej, choć bywają nieraz trudne do odczytania, zawsze mogą być odkryte przez człowieka. Zna-
kom tym bowiem towarzyszy światło Ducha Świętego konieczne do ich rozpoznania. 
Dużym niebezpieczeństwem w życiu duchowym jest tworzenie sobie samemu znaków działania 
Bożego. Są to wówczas sztuczne znaki, które wprowadzają człowieka w świat iluzji duchowej. Św. 
Augustyn stwierdza, iż stwarzanie sobie iluzji duchowej należy, obok pychy, do najcięższych grze-
chów. 
Zewnętrzne znaki woli Bożej, które dostrzegamy w naszym życiu, mają ścisłe powiązanie z we-
wnętrznymi natchnieniami. Ostatecznym miejscem szukania i znajdowania woli Bożej jest zawsze 
serce człowieka. Znaki zewnętrzne mają nas naprowadzać na to, co Bóg objawia nam poprzez 
nasze serce. Interpretacja znaków zewnętrznych dokonuje się zawsze w ludzkim sercu. To serce 
ludzkie przyjmuje Boże wezwania i ono na nie odpowiada. 
Znaki działania Bożego w życiu człowieka nazywamy także znakami czasu. Wola Boża w życiu 
człowieka wiąże się bowiem zawsze z jego czasem. Znaki te zmieniają się wraz ze zmianą sytuacji 
człowieka. Dokonują się pod wpływem czasu. Konieczność szukania i rozeznawania woli Bożej 
wynika właśnie ze zmian, jakim podlega człowiek w czasie. 
W nowym czasie Bóg daje człowiekowi nowe wezwania; wezwania bardziej dostosowane do 
zmian, jakie w nim się dokonują. Czujność w modlitwie, do której tak usilnie wzywa Jezus, zwią-
zana jest właśnie z upływem czasu, jakiemu podlega człowiek i Królestwo Boże, które w nim jest 
(por. Łk 17, 21). 
Każde działanie Boga w nas podlega rozeznaniu duchowemu. W sprawach ważnych dla życia sa-
mo subiektywne odczucie wewnętrzne jeszcze nie wystarcza. Stąd też udzielanie się Boga duszy 
ludzkiej, poprzez które przekazuje swoją wolę, łączy się zawsze z możliwością obiektywnego ro-
zeznania tego działania. 
2. Natchnienia wewnętrzne. 
Same zewnętrzne znaki, nawet gdyby były bardzo wyraźne, nie mogą być nigdy jedynym i osta-
tecznym kryterium szukania i pełnienia woli Bożej. Rola znaków zewnętrznych polega przede 
wszystkim na naprowadzaniu nas na odkrycie znaków wewnętrznych — natchnień duchowych, 
poprzez które Pan Bóg zaprasza człowieka do pełnienia Jego woli. 
Odwołajmy się do przykładu uczniów idących do Emaus. Z jednej strony otrzymują oni bardzo 
konkretny zewnętrzny znak: obecność przygodnego wędrowca, który towarzyszy im w ich podró-
ży, rozmawia z nimi, poucza ich. Z drugiej strony zaś doświadczają natchnień wewnętrznych, któ-
re uświadomili sobie dopiero po zniknięciu towarzysza podróży sprzed ich oczu. Będą wówczas 
dawać sobie wzajemnie świadectwo wewnętrznego działania Bożego w ich sercach: Czyż serce 
nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? (Łk 24, 32). Pałające 
serce w Biblii oznacza działanie Ducha Świętego. 
Skuteczność zewnętrznych znaków działania Bożego, nawet tych najbardziej wyrazistych, zależy 
zawsze od uległości człowieka wobec działania Ducha Świętego w sercu człowieka. Misja Jezusa, 
choć była potwierdzana niezwykłymi znakami i cudami, nie została przyjęta przez wielu ludzi, 
którzy byli świadkami tych znaków. Ich serca były zamknięte na wewnętrzne działanie Boga. 

część 1/5,  
(źródło: biuletyn Wspólnoty 137 z 5-07-2011 r.) 



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 

Słowo Boże do medytacji 
− śr. – Mt 6, 1-6.16-18 Dobre uczynki pełnić w ukryciu 

− czw. – Mt 6, 7-15 Modlitwa Pańska 

− pt . – Mt 11, 25-30 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest 

prawdziwym napojem 

− sob. – Łk 1, 57-66.80 Narodzenie się Jana 

− niedz. – Mt 10, 26–33 Nie bójcie się ludzi 

− pn. – Mt 7, 1-5 Drzazga i belka 
− wt. – Mt 7, 6.12-14 Brama szeroka i brama ciasna 
 
 

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 błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla ks. Marcina w jego posłudze egzor-

cysty i modlitwy uwolnienia, oraz dla posługujących członków Wspólnoty, ich ro-
dzin 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 (katechezy audiowi-

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

Ogłoszenia   

1. Codziennie o godz. 21.00 w kaplicy w Domu Diecezjalnym Tabor jest modlitwa 
o cud uzdrowienia ks. Marcina za wstawiennictwem ks. Franciszka Blachnickiego 
(różaniec, koronka lub uwielbienie Boga). 

2. 27 czerwca 2017 r. o godz. 19.00 zapraszamy na Mszę Świętą Wspólnotową i Adorację 
Najświętszego Sakramentu (miejsce: aula DD Tabor). 

 
 
 

 

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 � 
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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 � 


