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Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości… 

Jacek Salij 

 

Ewangelia rozróżnia ludzi sprawiedliwych oraz tych, którzy za takich się uważają. To pierwsze, być 
człowiekiem sprawiedliwym, powinno być przedmiotem naszych dążeń, to drugie — czy ja przy-
padkiem sam sobie nie przypisuję sprawiedliwości? — powinno być przedmiotem naszego niepo-
koju (...) Kim są ludzie, którzy — żeby użyć sformułowania Ewangelii (Łk 18, 9) — „ufają sobie, że 
są sprawiedliwi”? To jesteśmy my sami — w tym aspekcie naszego człowieczeństwa, gdzie nie 
jesteśmy poddani Bogu, ale wierzymy we własną „boskość”, gruntownie przekonani, że wszystko, 
co ja robię, jest czymś dobrym i słusznym. 

Pan Jezus wielokrotnie demaskował nieprawdę naszej samozwańczej sprawiedliwości. Bo cóż to 
za sprawiedliwość, której brak fundamentu (Mt 23, 27n), albo którą powołuje do istnienia dopie-
ro wzgląd na ludzką opinię (Mt 6, 1)? Albo która chciałaby usuwać grzech razem z grzesznikiem 
(J 8, 3nn)? Czy zasługuje na swoją nazwę sprawiedliwość, która gotowa jest bronić dobra za po-
mocą zadawania krzywdy (J 11, 50)? Która przyznaje się do grzechów drobnych po to, żeby nie 
zauważać grzechów wielkich (Mt 23, 24)? Czy to na tym polega sprawiedliwość, że piętnuje się 
małe błędy u innych, a nie zauważa wielkiego zła w sobie samym (Mt 7, 3n)? 

Krótko mówiąc, bardzo podejrzane jest takie pragnienie sprawiedliwości, któremu towarzyszy 
poczucie własnej nieskazitelności. Kto chce naprawiać świat, Kościół, stosunki społeczne itd., 
a obca mu jest sama nawet myśl o konieczności nieustannego naprawiania samego siebie, taki co 
najwyżej subiektywnie pragnie sprawiedliwości, w rzeczywistości zaś pragnie niesprawiedliwości. 
Ludzie, którzy wierzą w swoją nieskazitelność, podatni są na wiarę w możliwość zrealizowania 
utopii, a przymuszanie rzeczywistości do tego, żeby była zgodna z utopijnymi marzeniami, nie-
uchronnie rodzi wiele krzywdy (...) Niedobre pragnienia sprawiedliwości mają to do siebie, że 
zazwyczaj w trakcie ich realizacji wcześniej czy później sięga się po niesprawiedliwe metody: 
przemoc, kłamstwo, pogardę dla ludzi, z którymi aktualnie nam nie po drodze, itp. Toteż słusznie 
ogarnia nas wątpliwość: czy to jest jeszcze sprawiedliwość, skoro nie może się obyć bez niespra-
wiedliwych metod? Wystarczy głośno o to zapytać, żeby zobaczyć nieprawdę takiej „sprawiedli-
wości”. Świetnie mówi o tym Pismo Święte: „Czym jest pożądliwość eunucha, tym jest przepro-
wadzanie sprawiedliwości przemocą” (Syr 20, 4). (...) 

W jaki sposób On, Syn Boży, łaknął i pragnął sprawiedliwości, i w jaki sposób został nasycony? 
„Moim pokarmem — wyznał kiedyś — jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał” (J 4, 34). „Jest 
zaś wolą Tego, który Mnie posłał, abym ze wszystkiego, co mi dał, niczego nie utracił, ale żebym 
to wskrzesił w dniu ostatecznym” (J 6, 39). Mówiąc inaczej: Syn Boży łaknął i pragnął naszej spra-

wiedliwości. Byliśmy oddaleni od Boga i pogrążeni w niesprawiedliwości. Dopiero dzięki krzyżowi 
Chrystusa i Jego zmartwychwstaniu stało się dla nas możliwe „porzucić dawnego człowieka, który 
ulega zepsuciu wskutek zwodniczych żądz, i odnawiać się w naszym myśleniu i przyoblec człowie-
ka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości” (Ef 4, 22–24). 

Zobaczmy, jak wiele uzależnił Bóg od naszej wolności: jeśli wzgardzę Bożym wezwaniem i zmar-
nuję Jego łaskę, jeśli nie otworzę się na sprawiedliwość płynącą z Krzyża i Zmartwychwstania, 
Chrystus Pan nie będzie w swoim pragnieniu sprawiedliwości w pełni zaspokojony! Jeśli nie będę 
moim braciom i siostrom pomagał — choćby nieudolnie — w otwieraniu się na przychodzącą od 
Chrystusa sprawiedliwość, to może się zdarzyć, że On w swoim łaknieniu sprawiedliwości nie 



Animatorzy diakonii 
  

Alicja Smalarz 
diakonia adoracyjna 

  

Marta Fortuniak 
diakonia nauczania i prorocka 

  

Jolanta Skotnicka 
diakonia uwielbienia 

  

Maciej Mierzejewski 
diakonia prowadzenia 

spotkań 
  

Piotr Bilo 
diakonia ewangelizacyjna 

  

Jacek Fura 
diakonia modlitwy wstawien-

niczej i uwolnienia 
  

Maria Bassara 

diakonia modlitwy 
osłonowej  

  

Paweł Kobosz 
diakonia modlitwy 

w nagłych potrzebach 
  

Maria Hubert 
diakonia modlitwy 

za kapłanów 
  

Marek Wiśniewski 
diakonia liturgiczna 

  

Ewa Kruczek 
diakonia miłosierdzia 

  

Klaudia Winiarska 
diakonia medialna 

  

Wiesława Mac 
diakonia organizacyjna 

  

Paweł Wiśniowski 
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 

będzie w pełni nasycony! 

Chodzi o to, żebyśmy naprawdę, naszym realnym życiem, na ile tylko potrafimy z całego serca, 
„oczekiwali, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawie-
dliwość” (2 P 3, 13). Tam — i dopiero tam — również nasza tęsknota za sprawiedliwością będzie 
w pełni nasycona. Ale nie dostąpimy tam pełni tego błogosławieństwa, jeżeli nie zacznie się ono 
realizować w naszym życiu już teraz. 

 

Słowo Boże do medytacji 
− śr. – Mt 13, 1-9 Przypowieść o siewcy 

− czw. – Mt 13, 10-17 Dlaczego Jezus naucza w przypowieściach 

− pt .– J 20, 1.11-18 Zmartwychwstały Chrystus ukazuje się Magdalenie 

− sob. – J 15, 1-8 Kto trwa w Chrystusie, przynosi obfity owoc 

− niedz. – Łk 11, 1–13 Chrystus uczy modlitwy 

− pn. – Mt 20, 20-28 Kielich mój pić będziecie 

− wt. – Mt 13, 16-17 Prorocy i sprawiedliwi pragnęli widzieć 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 odbywają się również podczas wakacji w każdy wtorek 
o godz. 18.00. 

2. 2 sierpnia 2016 r. odbędzie się spotkanie Rady Wspólnoty w sali Fundacji Chari-
smata. 
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