
 

 
 
ZASADY MODLITWY 
WSTAWIENNICZEJ ON-LINE 
 

 

 
Czym jest modlitwa wstawiennicza ? 

• Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na naszej stronie internetowej -
www.secim.pl/modlitwa/modlitwa-wstawiennicza (Modlitwa wstawiennicza - Secim) 

  

Jak się przygotować do modlitwy ? 

• Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na naszej stronie internetowej -
www.secim.pl/modlitwa/modlitwa-wstawiennicza (Modlitwa wstawiennicza - Secim) 

 

http://www.secim.pl/modlitwa/modlitwa-wstawiennicza
http://www.secim.pl/modlitwa/modlitwa-wstawiennicza
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Przed modlitwą: 

• Wypełnij formularz na stronie SECIM.  

• Wstawiennik ustali z Tobą datę i godzinę modlitwy za pomocą korespondencji  
e-mail. Treść korespondencji jest poufna i nie jest udostępniana nikomu za 
wyjątkiem osoby zgłaszającej się na modlitwę.  

• W modlitwie bierzesz udział Ty oraz jeden lub dwóch wstawienników. W połączeniu 
on-line może brać również udział administrator zoom. Jego zadaniem jest dbanie  
o właściwy przebieg modlitwy od strony technicznej i nie jest obecny przy modlitwie. 
Dopuszcza się, by administratorem zoom był jeden ze wstawienników. 

• Przygotuj wygodne i spokojne miejsce, sprawdź właściwe działanie sprzętu 
komputerowego oraz łącza internetowego – bez tego modlitwa może okazać się 
utrudniona lub niemożliwa. 

• Do modlitwy konieczna będzie sprawnie działająca kamerka i głośniki, pomocne 
mogą się również okazać słuchawki. 

• Modlitwa prowadzona jest przez internet na platformie zoom. Połączenie jest 
szyfrowane. 

• Zapoznaj się z zamieszczoną poniżej instrukcją dotyczącą użytkowania oraz 
pobrania oprogramowania Zoom.  

• Zarejestruj się na platformie Zoom 10 minut przed planowaną modlitwą. 

• Przystępując do modlitwy wstawienniczej on-line akceptujesz niniejsze zasady. 
 
UWAGA: 

• Zabronione jest rejestrowanie lub w jakikolwiek sposób utrwalanie w części lub  
w całości przebiegu modlitwy wstawienniczej. Zakaz dotyczy zarówno obrazu jak  
i dźwięku. 

• Wstawiennik może przerwać modlitwę w przypadku naruszenia zasad, przede 
wszystkim w przypadku zaistnienia sytuacji naruszających poufność modlitwy, 
godność uczestników modlitwy lub innych zdarzeń niedopuszczalnych w trakcie 
modlitwy.  

Instrukcja użytkowania aplikacji Zoom 

• Łączymy się 10 minut przed rozpoczęciem modlitwy. 

• Na adres e-mailowy otrzymasz link, w który trzeba będzie kliknąć, by dołączyć do 
spotkania on-line. 

• W zależności od tego czy masz pobraną aplikację zoom, czy też nie, pojawi się 
komunikat o zainstalowaniu zoom.us. 

• Trzeba postępować zgodnie z kreatorem instalacji (nie ma możliwości uruchomienia 
zoom’a przez przeglądarkę – jest blokada, ponieważ nie wszystkie funkcjonalności 
programu wtedy działają). 

• NIE TRZEBA zakładać konta (można zalogować się bez jego utworzenia). 

• Rekomendujemy zalogowanie się bez zakładania konta, ponieważ tak jest sprawniej. 

• Proponujemy, aby osoba, która nie miała nigdy do czynienia z platformą  Zoom, 
wcześniej się z nią zapoznała.   

Po modlitwie: 

• Jeśli w przyszłości zobaczysz owoc modlitwy, to prosimy o kontakt - prześlij 
świadectwo na adres wstawiennicza@secim.pl z dopiskiem "Świadectwo". 

https://secim.pl/modlitwa-wstawiennicza/
https://zoom.us/

