Wymagania dotyczące osób posługujących modlitwa wstawiennicza.
§ 1. W grupach Odnowy w Duchu Świętym modlitwa wstawiennicza podejmowana jest jako :
1. zwykle powierzenie Bogu wszystkich ludzkich spraw i problemów bez przekazywania świateł Bożych
2. powierzenie Bogu ludzkich spraw z otwarciem się na rozeznawanie Bożej woli i charyzmat proroctwa.
3. modlitwa wstawiennicza (zespól-diakonia posługująca modlitwa) z pełna posługa charyzmatami i
posługa modlitwa o uzdrowienie np. na Mszy swa. z modlitwa o uzdrowienie albo z modlitwa o
otwarcie się na charyzmaty i ponowne wylanie Ducha Świętego
§ 2. Dwie pierwsze formy (pkt.1 i 2) powinna funkcjonować w każdej grupie i nie wymagają specjalnych
kryteriów dla posługujących. Lider lub osoba przez niego wyznaczona powinna czuwać nad przebiegiem
modlitwy. Słowa prorocze powinna być zweryfikowane i potwierdzone.
§ 3.Grupy które są na początku swojej formacji lub nowopowstałe powinna podejmować tylko modlitwę
wstawiennicza w formie 1 lub 2.
§ 4. Osoba posługująca w zespole-diakoni modlitwy wstawienniczej – wymagania
1.
2.
3.
4.
5.
6.

powinna uczestniczyć systematycznie w spotkaniach swojej wspólnoty
powinna ja cechować szczególna wrażliwość na drugiego człowieka
podejmując posługę powinna być w stanie laski uświecającej (szczególnie pkt.3)
wskazane aby osoba sama przeżyła rekolekcje „uzdrowienia wspomnień”
powinna stale się formować i uczestniczyć w seminariach o posłudze modlitwa wstawiennicza
do posługi dopuszcza lider grupy modlitewnej lub kapłan opiekun ( po wcześniejszej konsultacji z
gronem animatorów lub odpowiedzialnych za dany zespól),lider lub kapłan mogą tez zawiesić
taka osobę w posłudze modlitewnej. Osoba posługująca powinna : mieć stałego spowiednika lub
kierownika duchowego

§ 5.Osoba odpowiedzialna za zespól(diakonie) modlitwy wstawienniczej – wymagania
1.
2.
3.
4.

powinna spełniać wszystkie wymienione wyżej kryteria,
mieć dobre rozeznanie duchowe
mieć dłuższe doświadczenie w tej posłudze
osoba odpowiedzialna za zespól(diakonie) modlitwy wstawienniczej jest wybierana przez
członków tej diakoni i zatwierdzana przez lidera grupy modlitewnej. Kadencja trwa 2-3 lata i może
być ponawiana. Osoba odpowiedzialna za diakonie zdaje sprawę liderowi z posługi zespołu
5. posługiwanie publiczne na dużych spotkaniach wymaga zgody księdza opiekuna grupy

