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Błogosławieni ubodzy 

w duchu, albowiem  
do nich należy  

królestwo niebieskie 
 

Mt 5, 3 
 

 

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 

(aula pod kaplicą) 
 

 
 
 

Telefon Wspólnoty 
� 884.31.51.51 

 
 
 

Struktura Wspólnoty 
ks. Marcin Szopiński 
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Marta Fortuniak, lider 

Jacek Fura, v-ce lider 

Wiesława Mac, v-ce lider 

Piotr Bilo, v-ce lider  

 

Błogosławieni ubodzy w duchu 

Przemysław Ciesielski 

 

 

Pierwsze skojarzenie ze słowem „ubogi” przywodzi na myśl nędzarzy, żebraków — kojarzy się 
z materialną biedą. Czy jednak błogosławieństwo ubogich w duchu oznacza to samo, co „idź, 
sprzedaj, co masz, i rozdaj ubogim”? Oczywiście, czytając to błogosławieństwo w kontekście 
przypowieści o bogaczu i Łazarzu, musimy stwierdzić, że sukces i pomyślność na tym świecie są 
niezwykle trudne do pogodzenia z pomyślnością w świecie przyszłym. Pan Jezus wyraźnie mówi, 
że „łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebie-
skiego” (Mt 19,24). Nie wolno więc treści tego błogosławieństwa zbytnio „przeduchowić”, ale też 
nie wszystko sprowadza się do ubóstwa materialnego; rozdanie całego swego majątku nie spra-
wia automatycznie, że staję się ubogi w duchu. Można bowiem posiadać dużo i być wolnym, 
a można też mieć bardzo niewiele i być ogarniętym żądzą posiadania (…) 
Kim jest zatem człowiek ubogi? Biblijne określenie ‘anawîm Jahwe — ubodzy Pana oznaczało 
ludzi, którzy najczęściej przegrywali, byli na marginesie życia społecznego, nie byli panami swoje-
go życia. Nieustanna zależność uczyła ich pokory. Trudniej im zatem było ulec złudzie panowania. 
Czy znaczy to, że aby być błogosławionym, trzeba przegrać? Chrześcijaństwo byłoby religią outsi-
derów? (…) 
Każdy człowiek — niezależnie od tego, czy ma konto w banku, czy nie — może odkryć w swoim 
życiu wymiar ubóstwa — przestrzeń, w której nie wszystko od niego zależy. Błogosławieństwo 
ubogich w duchu nie jest więc tożsame z nakazem „idź, sprzedaj, co masz” (te słowa nie odnoszą 
się bowiem do każdego powołania w Kościele). Owszem, jest swoistą przestrogą: uważaj na to 
wszystko, co może stać się dla ciebie bożkiem. Bogactwo materialne, jako że przynosi często po-
czucie panowania, niesie ze sobą szczególne niebezpieczeństwo. Równie niebezpieczne jest pia-
stowanie władzy. Nie tylko politycznej czy gospodarczej, też na przykład rodzicielskiej. Nade 
wszystko błogosławieństwo ubogich w duchu jest zaproszeniem: odkryj i uznaj swoje sytuacje 
ubóstwa. Ktokolwiek widział na przykład człowieka chorego lub sam był chory, wie, na czym po-
lega doświadczenie zależności. Te i inne sytuacje ubóstwa niosą błogosławieństwo, bo przypomi-
nają, uczą, że otrzymałem życie w darze. Chodzi zatem o to, by nie uciekać od tych sytuacji za 
wszelką cenę, nie odcinać się od nich. One bowiem uczą pokory (…) 
Ubogi w duchu żyje słowami Ewangelii: „Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; 
a kto je straci, zachowa je” (Łk 17,33). Człowiek, pragnący żyć, musi być przygotowany na to, że 
może mu zostać odebrane wszystko, co dla niego oznacza życie, wszystko, co posiada. Być ubo-
gim w duchu, to zgodzić się na całkowitą zależność. Korzystam z czasu, dobrego samopoczucia, 
planów, wyobrażeń na temat siebie, innych, Boga, ale za chwilę Pan może zaprosić mnie do pozo-
stawienia mojego świata (…) 
Na koniec pojawia się oczywiście pytanie, jak to osiągnąć? Co konkretnie zrobić, by odkrywać 
w sobie obraz Boży i zależność od Stwórcy? Nie ma oczywiście gotowej recepty, którą można by 
zalecić. Jest jednak rodzaj modlitwy, która może prowadzić do prawdziwego ubóstwa i pokory. 
Jaka to modlitwa? Jej początkiem jest dziękczynienie — najpierw za dobro, które otrzymuję od 
Boga. Następnie zaś uciekanie się do Boga w tym, co jest trudne, bolesne czy wręcz niezrozumia-
łe. Modlitwa dziękczynna sprawia, że człowiek lepiej dostrzega Boże działanie w swoim życiu, 
a także wokół siebie. Owo przywoływanie pomaga nie wyrzucić tego, co jest doświadczeniem 
ubóstwa. Ale samo dziękczynienie i przyzywanie Bożej obecności nie jest końcem; ze swej natury 
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Modlitwy wstawiennicze 
odbywają się we wtorki 
o 17.15 – zgłoszenia  

 przez stronę 
www.miriam.rzeszow.pl 

 

prowadzą one do modlitwy uwielbienia. Dziękczynienie skupia na tym, co Bóg czyni — na Jego 
działaniu. Wielbienie sprawia, że człowiek zwraca się ku Bogu dla Niego samego, bardziej bezinte-
resownie. Taka modlitwa przynosi w pewnym sensie zapomnienie o sobie. Odwraca wzrok czło-
wieka od ciemności, która jest w nim, a poprzez którą diabeł wciąż sączy podszept, że nie jest 
człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga, ale musi tę Boską rzeczywistość dopiero zdo-
być i to w samotnej walce ze Stwórcą, który jawi się jako przeciwnik człowieka. Przestaję się wpa-
trywać w siebie, w swoje sprawy i problemy. Nie ja jestem najważniejszy, nie ja jestem w cen-
trum. Najważniejszy staje się ten, który chce być „wszystkim we wszystkich”. Ja czerpię radość 
z tego, że jestem do Niego podobny, odkupiony przez Jego Syna, zaproszony do tego, by wiecz-
ność — nieskończone szczęście — stało się moim udziałem (…) 
Ubóstwo nie jest celem samym w sobie. Jest pośrednikiem niebiańskich bogactw. „Ubogi był Pan, 
abyś i Ty nie bał się ubóstwa. Przeto jeśli z Nim, ubogim, będziesz ubogi, z Nim, królującym, bę-
dziesz królował” (św. Grzegorz z Nyssy). 

 

Słowo Boże do medytacji 
− śr. – Mt 10, 1-7 Rozesłanie Apostołów 

− czw. – Mt 10, 7-15 Wskazania na pracę apostolską 

− pt .– Mt 10, 16-23 Apostołowie będą prześladowani 

− sob. – Mt 10, 24-33 Nie bójcie się ludzi 

− niedz. – Łk 10, 25-37 Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie 

− pn. – Mt 19, 27-29 Porzucić wszystko dla Chrystusa 

− wt. – Mt 11, 20-24 Jezus gromi oporne miasta 
 

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 Ja-
na Wątroby. W intencji wszystkich kapłanów posługujących w Odnowie w naszej Diecezji. 
O moc Ducha Świętego i światłe oczy serca. 

� O rozwój naprotechnologii w Rzeszowie. 
� W intencji przebłagalnej i wynagradzającej za grzechy narodu przed uroczystościami na 

Stadionie Narodowym 15 października 2016 r. 
� O błogosławieństwo Boże i ochronę przed działaniem złych duchów dla ks. Marcina w je-

go posłudze egzorcysty i modlitwy uwolnienia, oraz dla posługujących członków Wspól-
noty, ich rodzin i bliskich. 

� O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, chęć służby i ochronę przed znie-
chęceniem. 

� W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 
� O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę i Fundację Charismata (ka-

techezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, Wieczory Charyzmatyczne, Światowe Dni 
Młodzieży, Seminarium Odnowy Wiary). 

� We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 

Ogłoszenia    

1. Spotkania Wspólnoty będą odbywać się również podczas wakacji w każdy wtorek o godz. 
18.00. 
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