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Błogosławieni, którzy 

wprowadzają pokój, 
albowiem oni będą 

nazwani synami  
Bożymi 

 
Mt 5, 9 

 

 

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, którzy wprowadzają pokój… 

Jarosław Głodek 

  

 

„Błogosławieni pokój czyniący”, mówi Pan Jezus w Kazaniu na górze, nie przypadkiem używając 
słowa „czyniący” (gr. eirinopoioe), a nie na przykład „zachowujący”. Jezus chciał nam przypo-
mnieć, że szczęścia nie osiągamy, zazdrośnie strzegąc własnego stanu bezpieczeństwa, ale wpro-
wadzając pokój, który nie pochodzi od nas, ale jest darem z nieba. Człowiek pokój czyniący to 
przede wszystkim ktoś, kto ma odwagę walczyć z fałszywym poczuciem spokoju. Jak prorok Je-
remiasz wypominający swoim współczesnym: „Mówicie beztrosko, pokój, pokój, a tymczasem nie 
ma pokoju” (Jer 6, 14). Również Pan Jezus przypomni, że wprowadzanie pokoju podobne jest do 
oczyszczającego ognia: „Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? (...) przyszedłem ogień 
rzucić na ziemię (por. Łk 12, 49–51). 
Człowiek Boży nie unika za wszelką cenę dysput i kłótni, ale gotowy jest narazić swoje bezpie-
czeństwo i stabilność swego świata dla innych, wierząc, że pokój zbyt skrzętnie chroniony, 
uschnie jak kwiat w wazonie. 
(...) 
W najbardziej ludzkim i naturalnym rozumieniu, troska o pokój jest rodzajem „cnoty”, związanej 
ze sprawiedliwością. Jak przypominają filozofowie, człowiek nie rodzi się „gotowy”. Tak, jak 
w sferze ciała rozwija swoje mięśnie, tak i w sferze moralnej i duchowej potrzebuje wzrostu, któ-
ry nie dokonuje się bez pewnego wysiłku. „Życie duchowe potrzebuje treningu” — mówił Papież 
26 stycznia 1999 roku. I nie ma innego sposobu wyrobienia zdolności i umiejętności czynienia 
pokoju niż... wytrwałe jego wprowadzanie. To znaczy, że tym lepiej potrafimy rozróżnić pokój 
pozorny od prawdziwego, im częściej i im więcej prawdziwego wysiłku włożymy w aktywne 
wprowadzanie pokoju. Błędne koło? Niekoniecznie. Raczej realizm przypominający nam, że takie 
zaangażowanie nie oznacza jasnych i prostych rozwiązań, ale poszukiwania takich działań, któ-
rych skuteczność i dobro okazują się dopiero „pół kroku później”. Człowiek, który zaprowadza 
wokół siebie pokój, rozwija w sobie „duchowe muskuły”, czyli zdolność rozpoznawania dobra 
i podejmowania właściwych decyzji. 
(...) 
I jeszcze druga część błogosławieństwa: „...albowiem oni będą nazwani synami Bożymi”. Cóż 
oznacza ów tytuł synów Bożych? Jest to kolejne przypomnienie o nadprzyrodzonym wymiarze 
daru wprowadzania pokoju. Zraniony grzechem człowiek, próbując żyć w tym duchu, odkrywa 
wszystkie swoje strachy, kurczowe pilnowanie własnych spraw czy zwykłą ludzką głupotę i nie-
umiejętność. Jednocześnie odkrywa powszechne pragnienie pokoju, obecne we wnętrzu każdego 
człowieka. Biblijne pozdrowienie i życzenie Halm kondensuje w jednym słowie wszystkie te tęsk-
noty. Zawarte jest w nim pragnienie wiecznego pokoju, życzenie pomyślności, ale może przede 
wszystkim Obietnica dana przez Boga, że ześle Księcia Pokoju, który pouczy nas o grzechu i prze-
baczeniu. Właśnie o rozgrzeszeniu, bo Shalôm to również słowo pojednania. Kiedy Jezus po swo-
im zmartwychwstaniu wypowiada słowa „Pokój wam”, obdarza swoich uczniów radością, ale 
i odpuszczeniem win wobec niedawnej zdrady. Nowa perspektywa objawiona przez Syna Bożego 
ukazuje nam, że „przebaczyć” przewyższa „mieć rację”. Każda troska o pokój musi być poprze-
dzona rachunkiem sumienia i pokorną prośbą o przebaczenie w prawdzie, nazywające krzywdy 
i bóle po imieniu. 
Teologowie mówią, że dzięki Chrystusowi, Księciu Pokoju, staliśmy się synami Bożymi, to znaczy, 
że i my mamy uczestnictwo w Bożym pokoju i nadprzyrodzoną zdolność obdarzania pokojem. 



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 

Jakbyśmy przez chrzest otrzymali specjalne okulary, które pozwalają nam widzieć świat z Bożej 
perspektywy, nie na różowo, ale wyraźniej, ostrzej, z większą zdolnością do rozpoznawania god-
ności drugiego człowieka. 
 
  

Słowo Boże do medytacji 
− śr. – Mt 20, 1-16a Przypowieść o robotnikach w winnicy 

− czw. – Mt 22, 1-14 Przypowieść o zaproszonych na ucztę 

− pt .– Mt 22, 34-40 Największe przykazanie 

− sob. – Mt 23, 1-12 Kto się wywyższa, będzie poniżony 

− niedz. – Łk 13, 22–30 Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów 

− pn. – Łk 1, 26-38 Bóg da Jezusowi tron Dawida 

− wt. – Mt 23, 23-26 Biada obłudnikom  
 

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

2. W dniach od 18 – 20 sierpnia 2016 r. w ramach ŚDM odbędzie się Spotkanie Młodych - 
Cmolas 2016. Szczegóły na stronie: www.sdmrzeszow.pl. Bardzo prosimy o rozwieszenie 
plakatów. 

3. 4 września 2016 r. (niedziela) organizujemy ognisko wspólnotowe w Winnicy Maria Anna 
w Wyżnem. Zapisy i szczegóły wkrótce. 

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