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Wołaj do Mnie,  
a odpowiem ci,  

oznajmię ci rzeczy 
wielkie i niezgłębione, 

jakich nie znasz  
 

Jr 33, 3 

Jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby Bóg wysłuchał 
modlitwy? 
 

Marilyn Adamson 
 
W jaki sposób należy się modlić? Modlitwa, która zostanie wysłuchana. 
Czy znasz kogoś, kto naprawdę ufa Bogu? Kiedy byłam ateistką, miałam dobrą przyjaciółkę, która 
często się modliła. Co tydzień mówiła mi o sprawach, które powierzała Bogu, i co tydzień widzia-
łam, jak Bóg czyni coś niezwykłego w odpowiedzi na jej modlitwę. Obserwowanie czegoś takiego 
tydzień po tygodniu jest dla ateisty naprawdę trudne do zniesienia. Po pewnym czasie argument 
o „zbiegu okoliczności” brzmi zupełnie nieprzekonująco. Dlaczego Bóg odpowiadał na modlitwy 
mojej przyjaciółki? Najważniejszym powodem była osobistą więź łączącą ją z Bogiem. Moja przy-
jaciółka chciała za Nim podążać i naprawdę słuchała tego, co On mówi. Głęboko wierzyła w to, że 
Bóg ma prawo kierować jej życiem, i rzeczywiście tego chciała. Kiedy prosiła Go o różne rzeczy, 
było to naturalną częścią jej przyjaźni z Bogiem. Czymś normalnym było dla niej przedstawianie 
Bogu swoich potrzeb, trosk i spraw, którymi żyła w danym momencie. Co więcej, lektura Biblii 
utwierdziła ją w przekonaniu, że Bóg oczekuje od niej, iż będzie polegać na Nim w ten właśnie 
sposób. Moja przyjaciółka ucieleśniała następującą zasadę biblijną: „Ufność, którą w Nim pokła-
damy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą”. 
W innym fragmencie Pisma Świętego czytamy: „Oczy bowiem Pana na sprawiedliwych [są zwró-
cone], a Jego uszy na ich prośby”. 
Jednak dlaczego Bóg nie odpowiada na modlitwy wszystkich ludzi? 
Bóg może nie odpowiadać, gdy osoba modląca się nie ma z Nim osobistej więzi. Taka osoba wie, 
że Bóg istnieje, a nawet od czasu do czasu oddaje Mu cześć na różne sposoby, ale jeśli nigdy nie 
uzyskuje odpowiedzi na swoje modlitwy, prawdopodobnie nie ma z Bogiem osobistej więzi. Ni-
gdy nie otrzymała od Niego całkowitego przebaczenia swoich grzechów. Jaki to ma związek z 
zadanym pytaniem? Oto wyjaśnienie: „Nie! Ręka Pana nie jest tak krótka, żeby nie mogła ocalić, 
ani słuch Jego tak przytępiony, by nie mógł usłyszeć. Lecz wasze winy wykopały przepaść między 
wami a waszym Bogiem; wasze grzechy zasłoniły Mu oblicze przed wami tak, iż was nie słucha”. 
Całkiem naturalną reakcją jest wtedy poczucie oddzielenia od Boga. Kiedy taka osoba zwraca się 
z prośbą do Boga, modlitwa ma często następujący przebieg: „Boże, naprawę potrzebuję Twojej 
pomocy”. Potem następuje chwila milczenia, a po niej wyznanie: „Wiem, że nie jestem ideałem 
i w gruncie rzeczy nie mam prawa prosić Cię o coś takiego...”. Osoba modląca się zdaje sobie 
sprawę ze swojego grzechu i winy. Wie również, że Bóg ma tego świadomość. W jej głowie być 
może pojawia się pytanie: „Kogo próbuję oszukać?”. Nie wie natomiast, że może otrzymać od 
Boga przebaczenie wszystkich grzechów. Nie wie, że może nawiązać z Bogiem osobistą więź, 
dzięki której Bóg jej wysłucha. Właśnie na tej podstawie można z nadzieją oczekiwać Bożej od-
powiedzi na modlitwę. 
Jak należy się modlić? Podstawy 
Jeśli ktoś jest dzieckiem Boga, jeśli do Niego należy, Bóg zna tę osobę i wysłuchuje jej modlitw. 
Jezus powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, Moje 
owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one 
na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki”. A zatem czy znasz Boga i czy Bóg zna Ciebie? Czy masz 
z Nim osobistą więź, która zapewnia, że Bóg odpowie na twoją modlitwę? A może Bóg jest w 
Twoim życiu jedynie jakąś odległą postacią, ideą, pustym hasłem? Jeśli czujesz, że Bóg jest gdzieś 
daleko, albo nie masz pewności, czy Go znasz, tutaj znajdziesz wyjaśnienie, w jaki sposób nawią-
zać z Nim przyjaźń: Osobiste poznanie Boga.                                                                                               
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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 

 



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. – Łk 4, 38-44 Liczne uzdrowienia 

 czw. – Łk 5, 1-11 Cudowny połów ryb i powołanie Apostołów 

 pt . – Mt 1, 1-16.18-23 Maryja poczęła Jezusa za sprawą Ducha Świętego 

 sob. – Łk 6, 1-5 Chrystus jest panem szabatu 

 niedz. – Mt 18, 15–20 Upomnienie braterskie 

 pn. – Łk 6, 6-11 Uzdrowienie w szabat 

 wt. – Łk 6, 12-19 Wybór Apostołów 
 

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. 

 W intencji ks. Marcina – o cud uzdrowienia i potrzebne łaski. 
 W intencji naszej Wspólnoty o jedność i chęć służby, za osoby uczestniczące i po-

sługujące w modlitwach uwolnienia. 
 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.  

2. 9 września 2017 r. zapraszamy na piknik w ogrodach przy Taborze. Chętnych prosimy 
o zgłoszenia do Ewy Hadały, abyśmy wiedzieli ile zamówić ciepłych dań. Prosimy o po-
moc w przygotowaniu imprezy. Sałatki, przekąski, ciasta we własnym zakresie:)  

3. Kinga i Piotr zapraszają na Mszę Św. z okazji zawarcia Sakramentu Małżeństwa, która od-
będzie się 16 września 2017 r. o godz. 14.00 w kościele pw. św. J. S. Pelczara w Rzeszo-
wie (ul. Lwowska 46). 

4. W dniach 16-17 września 2017 r. w Krakowie odbędą się warsztaty prorockie. Szczegóły 
i zapisy: www.magnaliadei.pl lub u Marty Fortuniak.  

5. 19 września 2017 r. o godz. 18.15 spotkanie organizacyjne diakonii modlitwy wstawienni-
czej (miejsce: salka konferencyjna). 

6. 19 września 2017 r. o godz. 19.00 zapraszamy na Mszę Świętą Wspólnotową i Adorację 
Najświętszego Sakramentu (miejsce: aula DD Tabor). 

7. 19 września 2017 r. o godz. 21.15 spotkanie Rady Wspólnoty (miejsce: salka konferencyj-
na). 

8. W dniach 22-24 września 2017 r. odbędzie się 2 część warsztatów modlitwy wstawienni-
czej, które poprowadzi Krystyna Sobczyk. Miejsce: Bernardyńskie Centrum Religijno-
Kulturowe w Rzeszowie. Szczegóły i zapisy u Barbary Zacharskiej. 

9. 7 października 2017 r. bierzemy udział w projekcie Różaniec Do Granic. Szczegóły i zapisy 
u Pawła Wiśniowskiego. 
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