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Twoje uszy usłyszą
słowa rozlegające się
za tobą: To jest droga,
idźcie nią!, gdybyś
zboczył na prawo lub
na lewo
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Rozeznawanie duchowe szukaniem woli Bożej

Czym jest natchnienie wewnętrzne?
Trudno opisać istotę natchnienia wewnętrznego, ponieważ dotykamy w nim tajemnicy Boga działającego w człowieku. Wszelkie schematy, ludzkie ujęcia i opisy będą zawsze zbyt ubogie, aby
wyrazić tajemnicę działania Stwórcy w stworzeniu. Ponadto doświadczenie działania Boga
w człowieku pozostaje zawsze bardzo indywidualne i osobiste.
Iz 30, 21 Ale pomimo tych zastrzeżeń wszystkie natchnienia, pragnienia wewnętrzne posiadają pewne
wspólne cechy, ponieważ udziela ich ten sam Bóg. Także natura ludzka w swej istocie jest zawsze
jedna i ta sama. Najgłębsze pragnienia są również wspólne wszystkim ludziom.
Natchnienie wewnętrzne wyraża jakieś pociąganie człowieka przez Boga, jest formą, zaproszeniem do udziału w Jego miłości, jest jakąś duchową fascynacją Stwórcą, formą zakochania
się w Nim. Jest to zawsze owoc działania Jego Ducha w nas. Każde duchowe pragnienie, nie tylko
te wielkie i gorące, ale także te codzienne małe natchnienia do dobrego, mają w sobie coś ostatecznego, są zaproszeniem do udziału w pełni życia w Bogu, w pełni Jego miłości.
Nie
zawsze jednak doświadczenie bycia pociąganym przez Boga jest dla człowieka od razu jasne
Spotkania Wspólnoty
i
jednoznaczne.
Nierzadko (szczególnie u początkujących w życiu duchowym) może być ono
odbywają się
zmieszane
z
pragnieniami
tylko ludzkimi. Te zaś zwykle powiązane są z podstawowymi potrzewe wtorki o 18.00
bami
i
lękami
człowieka.
Bóg
zaprasza nas jednak do uczestnictwa w swojej miłości także wóww Domu Diecezjalnym
czas,
kiedy
jesteśmy
słabi
i
grzeszni.
To właśnie dzięki duchowym pragnieniom, które otrzymu„Tabor”
jemy od Boga, możemy przekraczać nasze słabości i zniewolenia.
ul. Połonińska 25
Nasze wewnętrzne natchnienia w jakimś sensie zawsze domagają się oczyszczenia. Odkrycie samego Boga, który pociąga i wzywa człowieka, przychodzi stopniowo w miarę wewnętrznego dojrzewania człowieka. Natchnienia i pragnienia duchowe, chodź są zawsze w jakimś stopniu powiązane z potrzebami czysto ludzkimi, to jednak nie wypływają jedynie z nich. Ludzkie potrzeby
cielesne nie są nigdy źródłem natchnień duchowych. Potrzeby cielesne są źródłem zmysłowych
17.00 adoracja Najśw.
głodów. Natchnienia zaś są zawsze darem Ducha. Stąd też nazywamy je duchowymi, tzn. pochoSakramentu (kaplica)
dzącymi
od Ducha Świętego. Chodź natchnienia wewnętrzne są nierzadko zmieszane z ludzkimi
18.00 Eucharystia (kaplica)
odczuciami,
lękami, zranieniami, to jednak ostatecznie zawsze je przerastają. Człowiek wewnętrzi spotkanie modlitewne
nie
pociągany
przez Boga doświadcza, iż jego duchowe pragnienia nie pochodzą od niego, ale są
(duża aula DD Tabor)
łaską; są darem; są w jakimś stopniu niezależne od jego ludzkiej woli.
Natchnienia wewnętrzne nie zniewalają człowieka, nie determinują jego działania. Nawet jeżeli są
bardzo wyraźne i mocne, zawsze są tylko wewnętrznym zaproszeniem Pana Boga.
Natomiast ludzkie głody wypływające z naturalnych potrzeb człowieka, z jego lęków, konfliktów
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zranień, odznaczają się jakimś przymusem psychicznym. Człowiek działający pod ich wpływem
 884.31.51.51
nie doświadcza wolności, ale czuje się przymuszany przez swoje potrzeby. Wolność wewnętrzna
wobec natchnień jest jednym z najważniejszych kryteriów dla rozeznania ich autentyczności.
W swoim pociąganiu człowieka ku sobie Bóg nie posługuje się nigdy lękiem i przymusem psyStruktura Wspólnoty
chicznym. Byłoby to sprzeczne z ludzką wolnością, którą On sam nas obdarował. W natchnieniu
ks. Marcin Szopiński
i pragnieniu wewnętrznym otrzymanym od Boga zawiera się zawsze uszanowanie dla ludzkiej
pasterz
wolności.
Natchnienia i pragnienia duchowe człowieka zawierają w sobie zawsze w jakiejś formie warunek,
Marta Fortuniak
zastrzeżenie: Jeżeli chcesz.... Doświadczając natchnień wewnętrznych człowiek czuje, iż nie musi
lider
ich przyjmować, chodź bardzo pragnie iść za nimi.
Maciej Mierzejewski
Innym ważnym kryterium rozeznania autentyczności natchnienia wewnętrznego jest zdatność
v-ce lider
duchowa i emocjonalna do jego spełnienia. Bóg nie daje pragnień, natchnień, które przekraczałyJoanna Wojdyło
by możliwości wypełnienia ich przez człowieka. Człowiek powoływany przez Boga do wypełnieskarbnik
nia określonego zadania czy funkcji, winien doświadczać wewnętrznie, iż jest zdolny do wypełnienia tego, do czego czuje się wzywany.
część 2/5,
(źródło: biuletyn Wspólnoty 138 z 12-07-2011 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 wstawienniczej 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 technicznoporządkowa

Modlitwy wstawiennicze
odbywają się we wtorki
o 17.15 – zgłoszenia
przez stronę
www.miriam.rzeszow.pl

Słowo Boże do medytacji
−
−
−
−
−
−

śr. – Mt 7, 15-20 Fałszywi prorocy
czw. – Mt 16, 13-19 Tobie dam klucze królestwa niebieskiego
pt . – Mt 8, 1-4 Uzdrowienie trędowatego
sob. – Mt 8, 5-17 Uzdrowienie sługi setnika
niedz. – Mt 10, 37–42 Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje
pn. – J 20, 24-29 Pan mój i Bóg mój
− wt. – Mt 8, 23-27 Uciszenie burzy na jeziorze

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 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 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 (katechezy audiowizualne, 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. W dniach 18-24 sierpnia 2017 r. Odnowa Diecezji Rzeszowskiej organizuje rekolekcje wakacyjne w Dursztynie pt. „Życie w uwielbieniu-Życie w Duchu Świętym.
Prowadzi ks. Mariusz Mik, cena 450 zł, szczegóły i zgłoszenia Elżbieta Tomasik nr
tel. 693-613-959.
3. W dniach 21-22 października 2017 r. w Warszawie odbędzie się Konferencja 24/7
pt. „Serce Dawida”. Wejściówka grupowa (rejestracja i płatność do 17 lipca) kosztuje 125 zł od osoby. Wszystkie szczegóły tej konferencji są na stronie: www.247.org.pl. Gdyby ktoś był zainteresowany wejściówką grupową, to proszę o zgłoszenia do Ewy Hadały.
4. Dzisiaj nie będzie spotkania Rady Wspólnoty.

Modlitwy uwolnienia
wg. 5 kluczy Neala Lozano –
zgłoszenia przez stronę
www.miriam.rzeszow.pl
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