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Błogosławieni cisi, 

albowiem oni na  
własność posiądą  

ziemię 
 

Mt 5, 5 
 

 

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  

 

Błogosławieni cisi… 

 

Jan Andrzej Kłoczowski 

 

 

Cichość serca to wyrzeczenie się postawy osądzania człowieka, wydawania łatwych ocen 
— ten jest dobry, a tamten zły. Tylko Jezus umie spojrzeć na człowieka i zobaczyć jego 
wnętrze do samego dna, do źródeł najgłębszej prawdy. On wie, co jest w człowieku: i nie 

potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co w człowieku się 

kryje (J 2,25). Ta wiedza wymaga cichości, wewnętrznej przejrzystości, bowiem tylko 
człowiek cichego serca nie będzie przenosił na innych swojego wewnętrznego bałaganu 
i niejasnych powikłań. Serce ciche to znaczy: serce pełne wewnętrznego pokoju; pokoju 
głębi. Ten pokój nie ma nic wspólnego ze „świętym spokojem”, który jest postawą fał-
szywą. Pokój głębi jest udziałem człowieka pogodzonego z Bogiem i ze sobą, człowieka, 
który rozeznał swoje miejsce w świecie i zgodził się na zadanie, które mu Bóg wyznaczył. 

Cichość serca nie oznacza bynajmniej zgody na zło i grzech, nie oznacza bezbronności 
wobec nich. Jezus nie mówi do przyprowadzonej do Niego niewiasty, że wszystko jest 
w porządku; kobieta nie usłyszała słów: wracaj i pozostań taka, jaką byłaś. Jezus mówi jej: 
idź i nie grzesz więcej. Potępia grzech, nie potępia człowieka. Uczy nas oddzielać grzech 
od człowieka. Grzech trzeba jednoznacznie potępić, ale człowiekowi trzeba dać szansę. 

Głośna, czysto ludzka, sprawiedliwość utożsamia czyn z człowiekiem; boska osądza na 
poziomie osoby, czyli serca, z którego wynikają owoce czynów. 

Bóg jest miłością, a Jego miłość jest cicha. Jest też nieodwołalna. Trzeba się nauczyć ko-
chać tak, jak Bóg kocha. O tym, jak Bóg kocha, dowiemy się jedynie poznając Jezusa i Je-
go stosunek do ludzi. Patrząc na Mistrza, któremu przyprowadzono kobietę grzeszną, 
patrząc na Jego zachowanie, możemy odgadywać niewypowiedzianą cichość i wymagają-
cą słodycz Bożej miłości. 

Nieodwołalność Boskiej miłości — mimo naszego grzechu — nazywa się miłosierdziem. 

Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego! 

 

 
 
 



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 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. 21 lipca 2016 r.  o godz. 19.00 spotkanie diakonii prorockiej. Zbiórka przy recepcji. 
3. 23 lipca 2016 r. w godz. od 16.00 do 22.00 na Hali Podpromie odbędzie się spo-

tkanie wszystkich Pielgrzymów i Młodzieży naszej diecezji na wspólnym Wieczo-
rze Uwielbienia (spotkanie z ks. Biskupami, Nabożeństwo Słowa Bożego, adoracja 
Najświętszego Sakramentu). Dla chętnych w uczestnictwie mamy do rozdania 
darmowe bilety.  

4. 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. 
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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 ���� 


