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Błogosławieni, którzy 
się smucą, albowiem 
oni będą pocieszeni 

 
Mt 5, 4 

 

 

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 

pasterz 

Marta Fortuniak, lider 

Jacek Fura, v-ce lider 

Wiesława Mac, v-ce lider 

Piotr Bilo, v-ce lider  

 

Szczęśliwi wy, którzy teraz płaczecie… 

 

Tomasz Pawłowski 

 

 

„Błogosławieni” — z Ewangelii św. Mateusza lub św. Łukasza — wolę tłumaczyć jako 
„szczęśliwi”, bo bliżej znajdują się sensu życia. Przecież zostaliśmy stworzeni do szczęścia! 
Tak czy inaczej przekładając grecki wyraz uaxápios — błogosławieni lub szczęśliwi są pa-
radoksem. Jak można być szczęśliwym, płacząc? Przecież dzisiaj wszystko robimy, aby 
odsunąć smutek. Ludzie chcą swej pomyślności nawet na siłę. Z daleka omijają łzy przy-
gnębienia. Robią wszystko, by znieczulić ból, zneutralizować cierpienie. Nie zdają sobie 
sprawy, iż szczęścia nie można zdobyć bezpośrednio, tylko przy okazji — pośrednio. 
Czy błogosławieństwo łez nie zostało postawione na głowie? Jaki ma ono sens dla nor-
malnych zjadaczy chleba? 
(...) 
Błogosławieństwo smutku – łez jest z pewnością akceptacją autentycznych reakcji emo-
cjonalnych. Przeciwstawia się lansowaniu „chrześcijańskiej radości za wszelką cenę”. Jest 
oparciem dla przygnębionych, ich obroną przed nachalnym przymusem radości. Mamy 
„płakać z płaczącymi”! Oczywiście chodzi tu o łzy z prawdziwego, głębokiego żalu. W XX 
wieku, przy specyficznych trendach w modzie i wychowaniu, mężczyzna nabiera nierzad-
ko kobiecych cech emocjonalnych. Okrutni zbrodniarze: uwięziony ostatnio turecki terro-
rysta czy też polski 22–letni przygłup, alarmujący telefonicznie szpitale o rzekomym pod-
łożeniu bomby — jakże łatwo płaczą. To ich łkanie nie jest jednak refleksją żalu nad okru-
cieństwem masowego terroryzmu czy krzywdą ewakuowanych na mrozie ciężko chorych, 
ale rozżalaniem nad sobą, że się „wpadło”.  
(...) 
Pan Jezus obiecuje smutnym, załamanym — radość. Skąd ta paradoksalna zmiana: „śmiać 
się będziecie”? Przede wszystkim z empatii z Chrystusem. Smutni, przygnębieni, cierpiący 
powinni wczuć się w Chrystusa, w Jego smutek, rozdarcie na Krzyżu, aż do dramatu 
opuszczenia przez Ojca. Łącząc swoje cierpienia z Męką Jezusa, próbując doświadczyć 
przeżyć Zbawiciela, jednoczymy się z Nim. Mamy świadomość Pawłowego stwierdzenia, 
że „dopełniam braki udręk Chrystusa” (Kol 1,24). Jedność z Umiłowanym jest głębokim 
doznaniem miłości. Miłość jest przyczyną radości. Nie sztucznego grymasu radości, nie 
konwenansu, że „chrześcijanin musi być radosny”, ale autentycznego rozradowania ze 
zjednoczenia przez wspólną mękę, smutek i łzy. A może na tym właśnie polega przedziw-
ny fenomen, iż niektórzy płaczą ze szczęścia? 
 

 
 
 



Animatorzy diakonii 

 
Alicja Smalarz 

diakonia adoracyjna 

Marta Fortuniak 
diakonia prorocka 

Jacek Fura 
diakonia modlitwy wstawien-

niczej i uwolnienia 

Marta Fortuniak 
diakonia nauczania 

Jolanta Skotnicka 
diakonia uwielbienia 

Ewa Kruczek 
diakonia miłosierdzia 

Wiesława Mac 
diakonia organizacyjna 

Paweł Wiśniowski 
diakonia techniczno-

porządkowa 

Klaudia Winiarska 
diakonia medialna 

Maria Bassara 
diakonia modlitwy 

osłonowej 

Paweł Kobosz 
diakonia modlitwy 

w nagłych potrzebach 

Maria Hubert 
diakonia modlitwy 

za kapłanów 

Marek Wiśniewski 
diakonia liturgiczna 

Piotr Bilo 
diakonia ewangelizacyjna 

Maciej Mierzejewski 
diakonia prowadzenia 

spotkań 

 

 

 

 

Modlitwy wstawiennicze 
odbywają się we wtorki 
o 17.15 – zgłoszenia  

 przez stronę 
www.miriam.rzeszow.pl 

 

Słowo Boże do medytacji 
− śr. – Mt 11, 25-27 Tajemnice królestwa objawione prostaczkom 

− czw. – Mt 11, 28-30 Jezus cichy i pokorny sercem 

− pt .– Mt 12, 1-8 Syn Człowieczy jest Panem szabatu 

− sob. – Mt 12, 14-21 Jezus cichy i pokorny sercem 

− niedz. – Łk 10, 38-42 Marta i Maria przyjmują Chrystusa 

− pn. – Mt 12, 38-42 Znak Jonasza  

− wt. – Mt 12, 46-50 Prawdziwa rodzina Jezusa 
 
 

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. 

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

ściami na Stadionie Narodowym 15 października 2016 r. 
� O błogosławieństwo Boże i ochronę przed działaniem złych duchów dla ks. Marci-

na 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 i Fundację Charisma-

ta (katechezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, Wieczory Charyzmatyczne, Świa-
towe 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. 

2. 25 lipca 2016 r. (poniedziałek) w ramach ŚDM - Dni w Diecezji Rzeszowskiej zo-
stanie odprawiona Msza św. o godz. 9.00 na błoniach papieskich w Rzeszowie pod 
przewodnictwem ks. Biskupa Ordynariusza. Zapraszamy do uczestnictwa. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Redaktor biuletynu: Edyta Fortuniak � Biuletyn przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego � 

� telefon Wspólnoty i pogotowie modlitewne: � 884.31.51.51 �  e-mail: odnowa@miriam.rzeszow.pl � 

���� www.miriam.rzeszow.pl ���� www.facebook.com/miriam.rzeszow ���� 
����     ����     ���� 

Jeśli chcesz przekazać darowiznę, ofiarę lub dziesięcinę możesz to zrobić na rzecz Fundacji, która działa przy naszej Wspólnocie 

Fundacja „Charismata” im. św. Pawła Apostoła, ul. Osmeckiego 9/1, 35-506 Rzeszów  

���� Bank Spółdzielczy w Jarosławiu oddział Rzeszów, nr konta: 91 9096 0004 2012 0064 7957 0002 ���� 
���� W tytule przelewu należy wpisać: „Na cele statutowe” ���� 

���� Fundacja Charismata jest organizacją OPP – przekaż nam 1% swojego podatku - KRS 0000431262 ���� 


