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Błogosławieni miłosierni… 

Krzysztof Popławski 
  

Właściwie chciałoby się dodać do zakończenia: „...miłosierdzia dostąpią i już dostąpili”. W przeciwnym 
wypadku, możliwe jest stwierdzenie, że miłosierdzie będzie zapłatą za nasze dobre czyny. Tymczasem 
kolejność jest inna: tylko dzięki temu, że sam doświadczyłem miłosierdzia, potrafię ofiarować je in-
nym. Nie dlatego jestem miłosierny, iż spodziewam się miłosierdzia dostąpić, tylko dlatego, że już go 
dostąpiłem. 
Miłosierdzie jest dziełem Boga, początkowo najbardziej widocznym w Jego współczuciu i wierności 
narodowi wybranemu: „Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w życzliwość i wierność, 
zachowujący swoją łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, 
lecz nie pozostawiający go bez ukarania...” (Wj 34, 6n). Miłosierdzie jest Imieniem Boga. Jest to dar 
Boga – Ojca, chociaż dar o wyraźnie macierzyńskim charakterze. Pochodzenie hebrajskiego słowa 
oznaczającego miłosierdzie jest związane z łonem kobiety, jako możliwością przyjęcia i oddania życia. 
Miłosierdzie to źródło życia, umożliwia czerpanie z „soków matki”, nieustannie obdarowuje, czyni 
ukochanym dzieckiem: „Mówił Syjon: «Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał». Czyż może niewia-
sta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomnia-
ła, Ja nie zapomnę o tobie!” (Iz 49, 15). Bóg do tego stopnia nie zapomniał i nie opuścił, że „Syna swe-
go Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem 
Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego 
zbawiony” (J 3, 16). Jezus będzie o tym nauczał w przypowieściach, mających ukazać prawdę o nie-
skończonej dobroci Boga. Najbardziej znane: o nielitościwym dłużniku (Mt 18, 23–35), zatrudnionych 
w winnicy (Mt 20,1–16) i synu marnotrawnym (Łk 15, 11–32). Obraz Boga w osobach króla, właściciela 
winnicy i ojca podkreśla moment całkowitego daru wypływającego z ulitowania się („Pan ulitował się 
nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował”, Mt 18, 27), dobroci („Czy na to złym okiem patrzysz, że 
ja jestem dobry”, Mt 20, 15), miłości ojcowskiej („…ujrzał go ojciec i wzruszył się głęboko”, Łk 15, 20). 
Przypowieści ukazują, że „dobroć ta pragnie człowieka przemienić (...). Przemieniająca to życie dobroć 
(...) wymaga — aby nie stać się pozbawioną wiarygodności bajką — odpowiedniego doświadczenia. 
Mówiąc, że jest ono dane w działalności Jezusa, nie zamieniamy tej przypowieści w jakąś alegorię, lecz 
próbujemy właściwie opisać jego stosunek do panowania Boga. Ukazanej dobroci można było do-
świadczyć w Jego działalności, ponieważ w Nim panowanie Boga stało się już faktem. Panowanie Boga 
ustanawia nowy ład”. Aby słowa Jezusa nie były nierealnym przesłaniem, musiały znaleźć potwierdze-
nie w Jego działalności, zwłaszcza w postawie wobec grzeszników, chorych i cierpiących, odrzuconych. 
Miłosierdzie jako dar przebaczenia, który otrzymujemy „siedemdziesiąt siedem” razy, jest szczególnie 
doświadczane w sakramencie pojednania. Formuła rozgrzeszenia rozpoczyna się od słów: „Bóg Ojciec 
Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna…” i stresz-
cza całe dzieło miłości Boga, powierzone Kościołowi. Spowiedź ma być dla nas podstawowym sposo-
bem spotkania Bożego miłosierdzia jako Jego dzieła i daru. 
Św. s. Faustyna zapisała słowa Jezusa: „Pragnę, ażeby kapłani głosili to wielkie Miłosierdzie Moje 
względem dusz grzesznych. Niech się nie lęka zbliżyć do Mnie grzesznik. Palą Mnie płomienie Miło-
sierdzia, chcę je wylać na dusze ludzkie”. Sakrament pojednania to przedłużenie spotkania Jezusa z 
grzesznikami, to przebaczenie przynoszące nowe życie. 
Inną drogą do rozpoznania Bożego miłosierdzia mogą być nasze codzienne sytuacje: czyjeś dobre 
słowo, gest, doświadczenie miłości, wierność przyjaźni czy znak pamięci. (…) 
Istnieją też znacznie powszechniejsze obszary domagające się miłosierdzia: nasze słowa o innych, 
oceny, opinie, obmowy, oszczerstwa… Miłosierdzie w słowie wyraża się najpierw w obronie innego 
przede mną samym i moim ocenianiem. Wyrazem miłosierdzia może tu być pokora wobec drugiego 
człowieka i jego tajemnicy (tego, że wszystkiego nie wiem), przyjęcie możliwości mojej pomyłki (poko-



Animatorzy diakonii 
  

Alicja Smalarz 
diakonia adoracyjna 

  

Marta Fortuniak 
diakonia nauczania i prorocka 
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spotkań 
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Marek Wiśniewski 
diakonia liturgiczna 

  

Ewa Kruczek 
diakonia miłosierdzia 

  

Klaudia Winiarska 
diakonia medialna 

  

Wiesława Mac 
diakonia organizacyjna 

  

Paweł Wiśniowski 
diakonia techniczno-
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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 

ra wobec własnego sądu) oraz coś, co można by nazwać uczestniczeniem w Bożym spojrzeniu. Zaska-
kującą ilustrację takiej postawy możemy znaleźć w opowiadaniu Karla Čapka, gdzie sądzony po śmierci 
człowiek pyta się Boga, który jest świadkiem w procesie prowadzonym przez innych ludzi: „Dlaczego 
właśnie pan... dlaczego Ty, Boże, nie sądzisz sam?” I słyszy odpowiedź: „Dlatego, że wszystko wiem. 
Gdyby sędziowie wiedzieli wszystko, ale zupełnie wszystko, też by nie mogli sądzić; tylko by wszystko 
rozumieli, aż by ich od tego bolało serce”. Nasze miłosierdzie będzie związane z „dobrym myśleniem” 
o drugim, doszukiwaniem się i mówieniem o dobrych cechach innych, co nie jest łatwe, zwłaszcza 
wśród najlepiej nam znanych. Znowu powraca tu motyw doświadczenia obdarowania: „Ten, kto jest 
świadom otrzymanej Bożej dobroci, nie może już występować przed Bogiem jako sędzia innych”. 
 
  

Słowo Boże do medytacji 
− śr. – Mt 15, 21-28 Wiara niewiasty kananejskiej 

− czw. – Mt 16, 13-23 Wyznanie Piotra i pierwsza zapowiedź męki 

− pt .– Mt 16, 24-28 Konieczność wyrzeczenia 

− sob. – Łk 9, 28b-36 Przemienienie Pańskie 

− niedz. – Łk 12, 32–48 Gotowość na przyjście Pana 

− pn. – Mt 17, 22-27 Podatek na świątynię 

− wt. – Mt 25, 1-13 Przypowieść o dziesięciu pannach 
  

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, Seminarium Od-
nowy Wiary). 

� We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 
  

Ogłoszenia    

1. Od października 2016 r. rusza Studium Biblijne. Chętnych, którzy chcieliby pogłębić zna-
jomość Biblii zapraszamy na stronę: www.instytut.diecezja.rzeszow.pl 

2. 18 sierpnia 2016 r. o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie diakonii prorockiej w salce Fun-
dacji Charismata. 

3. Poszukujemy osoby, która chciałaby się zająć obsługą naszej Wspólnotowej Biblioteki. 
Posługa bibliotekarza polegałaby na tym, że w każdy wtorek po spotkaniu modlitewnym 
przez 15 minut zajmowałby się wypożyczaniem książek dla chętnych. Prosimy zgłosić się 
do liderki Marty Fortuniak. 
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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  
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