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Wy jesteście solą dla 

ziemi. Lecz jeśli sól 
utraci swój smak, 

czymże ją posolić? (…) 
 

Mt 5, 13 
 

 

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  

 

Do wszystkich 

Maciej  Zięba 

  

„Błogosławieni, którzy...”, „szczęśliwi, którzy...”, „błogosławieni”, „szczęśliwi...” — z taką frazą, bo 
przecież makarioi znaczy i „błogosławieni”, i „szczęśliwi”, zwraca się do nas Pan Jezus. Jakże to inna 
tonacja od „nie będziesz...!” oraz „będziesz...!” — zapisanych na kamiennych tablicach. 
Oczywiście, absurdem jest przeciwstawianie sobie Starego i Nowego Zakonu. Ten, który nie przyszedł 
znieść Prawa, ale je wypełnić (Mt 5, 17), wielekroć mówił o tym otwarcie i całkowicie jednoznacznie. 
Nowe Prawo winno wypełnić Stare tchnieniem Ducha Świętego — nadać Staremu Przymierzu roz-
mach i dynamikę, uaktywnić twórcze możliwości tkwiące w każdym z nas i ukazać nam bezkresną 
perspektywę chrześcijańskiej miłości. Inaczej mówiąc, Dekalog to pewien „program minimum”. Jest 
niezbędny, ale sam z siebie nie wystarcza do stworzenia żywej więzi pomiędzy człowiekiem a Chrystu-
sem, dokładniej pomiędzy mną a Chrystusem. To, że w niedzielę chodzę do kościoła, że nie zabijam 
i nie cudzołożę, z pewnością nie jest jeszcze tytułem do chluby. Niestety, można formalnie wypełniać 
wszystkie dziesięć przykazań, lecz mimo tego pozostawać łajdakiem niewrażliwym na różne przejawy 
ludzkiej krzywdy, być bezdusznym rygorystą i egoistą. Optyka ośmiu błogosławieństw eliminuje taką 
ewentualność. Błogosławieństwa bowiem są orędziem Bożej miłości. Bóg ukazuje w nich człowiekowi 
perspektywę szczęścia i radości, których dla niego pragnie i które człowiek może realnie osiągnąć. 
Powtarzając osiem razy „błogosławieni”, Chrystus mówi do każdego z nas: „kocham”. Używa, co 
prawda, pewnego paradoksu, bo dziwna to droga do szczęścia, na której bywa się ubogim i płaczącym 
czy też smutnym i prześladowanym, ale w gruncie rzeczy nie ma w tym nic niezwykłego. Komunikacja 
Boga z ludźmi skazana jest przecież — spoglądając z naszej strony — na paradoksy. Są one naturalnym 
skutkiem przecinania się Nieskończonego z tym, co skończone, objawiania się tego, co Święte w na-
szym grzesznym świecie. 
Chrystus powtarza nam „kocham”, mówiąc — „pragnę, byś doszedł do szczęścia”. Chrześcijaństwo 
zatem jest drogą ku szczęściu człowieka. To po prostu konsekwencja Bożej miłości. Gdy pobożna nie-
wiasta Proba zapytała św. Augustyna: „O co powinnam się modlić?”, ten odpowiedział jej ora beatam 

vitam (módl się o życie szczęśliwe) (…). 
Chrześcijaństwo — droga do szczęścia. To nie próba dostosowania nauczania Chrystusa do naszych 
czasów gloryfikujących sukces, przyjemność i samorealizację. Taka jest prawda Ewangelii. I nie jest to 
optymizm, a realizm. Prawdę tę jednak trzeba opatrzyć dwoma ważkimi komentarzami. Primo, cały 
świat jest po grzechu pierworodnym. To znaczy, że owa droga do szczęścia nie jest łatwa. Częściej niż 
z przyjemnościami i radościami możemy na niej doznawać cierpień i poniżeń, odczuwać swe ogołoce-
nie oraz poranienie. Znaczy to również, że jesteśmy słabi, że w naszej drodze bardzo potrzebujemy 
pokarmu ze stołu Słowa i stołu Chleba, które zastawia nam Duch Chrystusa we wspólnocie Kościoła. 
Secundo, wiodące ku szczęściu Nowe Prawo ogłoszone przez Jezusa Chrystusa, nie jest zewnętrzną 
normą, lecz prawem wewnętrznym. Jest prawem wolności (Jk 1, 25; 2, 12). To również konsekwencja 
miłości, która nigdy nie unicestwia wolności. Bóg daje nam ją, abyśmy jako ludzie wolni mogli odpo-
wiedzieć na Jego miłość. Dlatego Nowe Prawo to nie zbiór przepisów, ale raczej zespół latarni mor-
skich umożliwiających nawigację, by dotrzeć do celu, albo też zestaw reflektorów oświetlających szlak, 
których snopy światła kończą się gdzieś w nieskończoności. Inaczej mówiąc, tak jak nawigacja jest 
swego rodzaju sztuką, tak jest nią też żeglowanie wedle Ducha wiejącego, kędy chce (J 3, 8), czyli życie 
wedle Nowego Prawa, proklamowanego przez Jezusa Chrystusa. (…). Nowożytność przynosi tu istotną 
zmianę. Rzecz jasna nie zapomniano o błogosławieństwach i Kazaniu na górze, ale czyż nie jest tak, że 
przeciętny chrześcijanin, aż po nasze czasy, dobrze zna treść zakazów i nakazów Dekalogu, a bardzo 
kiepsko pamięta treść i sens ośmiu błogosławieństw? Co więcej, to w nowożytności rozpowszechnił 
się pogląd — bardzo popularny także dzisiaj — że błogosławieństwa są przeznaczone dla „wybra-



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 

nych”, dla chrześcijańskiej elity, dla ewangelicznych radykałów, a „zwykłym” ludziom wystarczy prze-
strzeganie przykazań. Pogląd to absurdalny, fałszywy, niebezpieczny. Dobitnie dezawuuje go także 
sam Jezus. Przecież od początku do końca Kazania na górze towarzyszą mu wielkie tłumy (Mt 5, 1; 8, 
1). Przecież po to Pan Jezus wychodzi na górę, by Jego głos mógł dotrzeć do każdego, do wszystkich! 
Przecież Jezus, tak jak Mojżesz, wychodzi na górę i jako Chrystus ogłasza Nowe Prawo, które jest prze-
znaczone dla całego ludu! Przesłanie Kazania na górze jest przez samego Zbawiciela opatrzone jedno-
znaczną klauzulą: DO WSZYSTKICH! DO WSZYSTKICH! DO WSZYSTKICH! (…) 
 

Słowo Boże do medytacji 
− śr. – Łk 4, 38-44 Liczne uzdrowienia 

− czw. – Łk 5, 1-11 Cudowny połów ryb i powołanie Apostołów 

− pt .– Łk 5, 33-39 Nowość nauki Jezusa 

− sob. – Łk 6, 1-5 Chrystus jest panem szabatu 

− niedz. – Łk 14, 25-33 Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa 

− pn. – Łk 6, 6-11 Uzdrowienie w szabat 

− wt. – Łk 6, 12-19 Wybór Apostołów 

 

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 

Jasnej Górze 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. 4 września 2016 r. (niedziela) organizujemy ognisko wspólnotowe w Winnicy Maria Anna 
w Wyżnem. Liczymy na Waszą pomoc przy organizacji. Będą potrzebne: ciasta, sałatki, 
przekąski, itp.:) Szczegóły i zapisy u Wiesi Mac – tel. 662-372-723. Zapraszamy! 

2. 9 września 2016 r. (piątek) o godz. 18.00 zapraszamy do kina Zorza na film pt. „Smo-
leńsk”. Cena biletu 10 zł, zapisy u Gosi Franczyk. 

3. 13 września 2016 r. o godz. 19.00 odbędzie się Katecheza Audiowizualna pt.: „Sięgnij po 
więcej”. Gość: Marcin Zieliński. Miejsce: aula DD Tabor. Prosimy o rozwieszenie plaka-
tów. 

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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