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Odrzućcie głupotę  

i żyjcie, chodźcie  
drogą rozwagi! 

 
Prz 9, 6 

 

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  

 

O głupocie 
 

o. Augustyn Pelanowski OSPPE 
 

MORALNA ŚLEPOTA CZY TEŻ DUCHOWE ZAŚLEPIENIE TO ZAWĘŻENIE POSTRZEGANIA DO 
OGRANICZONEGO POLA, SKUPIENIE NA PEWNYCH FRAGMENTACH RZECZYWISTOŚCI PRZY 
KOMPLETNYM POMIJANIU INNYCH, ISTOTNYCH.  
 
W 23. rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus kilkakrotnie nazywa faryzeuszów ślepymi. Moralna 
ślepota czy też duchowe zaślepienie to zawężenie postrzegania do ograniczonego pola, sku-
pienie na pewnych fragmentach rzeczywistości przy kompletnym pomijaniu innych, istot-
nych.  
Rozwijamy w sobie najczęściej te cechy, w których jesteśmy najlepsi. Co jednak będzie 
z nami, gdy naszą najlepszą cechą okaże się jedynie wyszukiwanie czyichś najgorszych cech? 
Naprawdę ślepy jest ten, kto nie widzi swojej głupoty, a wszystkich innych postrzega jako 
głupszych od siebie.  
W greckim języku słowo „błoto” ma jeszcze inne znaczenie niż określenie lepkiej i wilgotnej 
substancji materialnej, oznacza też metaforycznie głupotę! Ale głupota z kolei to nie umy-
słowy niedorozwój, tylko przewrotna perwersja. Czy nie zirytowalibyśmy się na kogoś, kto 
daje nam na stół filiżankę do kawy obmytą jedynie z zewnętrz, podczas gdy we wnętrzu zale-
gają wielomiesięczne tłuste plamy, które już kwitną od pleśni, a jednocześnie ten ktoś wma-
wiałby nam niesłusznie, iż stało się to z powodu naszych niemytych palców? Albo jak zarea-
gowalibyśmy na okrzyki kogoś, kto zarzucałby nam w okresie lipcowej suszy zabrudzenie dy-
wanu zabłoconymi butami, podczas gdy po prostu nie sprzątał od dłuższego czasu? Jezus 
mówi w słynnej mowie przeciw faryzeuszom: Faryzeuszu ślepy! Oczyść wpierw wnętrze kub-
ka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta. Gdzie indziej, z równą irytacją, dowodzi, że 
nie to, co wchodzi do ust człowieka, czyni go nieczystym, ale to, co z niego wychodzi, z jego 
serca. A gdy uczniowie przystąpili do Niego, sygnalizując o zgorszeniu tą wypowiedzią faryze-
uszy, dobitnie stwierdził: Zostawcie ich! To są ślepi przewodnicy ślepych. Lecz jeśli ślepy śle-
pego prowadzi, obaj w dół wpadną. Czy ten, który uzdrowił ślepca niewidzącego od urodze-
nia, nie mógł otworzyć oczu również faryzeuszom? Łatwiej jest uzdrowić ślepca z kalectwa 
niż człowieka z głupoty hipokryzji. Najczęstszymi oznakami tego rodzaju obłudnej głupoty są: 
oburzenie przepełnione potępiającym zgorszeniem innymi, zajmowanie się czyimiś błędami, 
a nie swoimi, i naiwne powoływanie się na religijne zakazy i nakazy.  
Uzdrowienie tego ślepca miało być pomocą dla faryzeuszy, aby sami otworzyli oczy na swe 
moralne zaślepienie. Ale nawet widomy cud niewiele pomaga komuś, kto jest niewidomy 
wobec siebie samego. Pierwszym odruchem zdrowiejącego sumienia jest zacząć myśleć 
o własnej sytuacji moralnej, a nie o poprawianiu innych. I dlatego w tej chwili myślę o sobie, 
a nie o innych. Myślę o własnych zaślepionych osądach, obmowach, oskarżeniach, oburze-
niach, zgorszeniach, podejrzeniach jako o poważnych niebezpieczeństwach. Przecież kiedy 
stanę przed potężnym trybunałem eschatologicznym, Bóg nie zapyta mnie o grzechy innych, 
tylko o moje! A przede wszystkim nic tak nie będzie Go oburzało, jak moje oburzanie się in-
nymi, a nie sobą samym.  



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 
  

Dorota Motkowicz 
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 

Słowo Boże do medytacji 
− śr. – Łk 12,39-48 Przypowieść o słudze oczekującym Pana 

− czw. – Łk 12, 49-53 Ewangelia powodem rozłamu 

− pt . – Łk 12, 54-59 Poznać znaki czasu 

− sob. – Łk 13, 1-9 Wezwanie do nawrócenia 

− niedz. – Łk 18, 9-14 Wysłuchana modlitwa skruszonego grzesznika 

− pn. – Łk 13, 10-17 Uzdrowienie w szabat 

− wt. – Łk 13, 18-21 Przypowieści o ziarnku gorczycy i o zaczynie 

 

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, warsztaty modlitwy wstawienniczej, warsztaty posługi proroczej). 

� We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 
 
  

Ogłoszenia   

1. 20 października 2016 r. (czwartek) o godz. 19.00 zapraszamy do kina Zorza na film pt. 
„Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham”. Cena biletu 10 zł, zapisy u Gosi Franczyk. 

2. 27 października 2016 r. (czwartek) o godz. 19.00 zapraszamy do kina Zorza na film pt. 
„Wołyń”. Cena biletu 10 zł, zapisy u Gosi Franczyk. 

3. 29 października 2016 r. (sobota) jedziemy na posługę modlitwą wstawienniczą do Prze-
myśla. Członków diakonii modlitwy wstawienniczej chętnych do posługi prosimy o zgło-
szenie się do Barbary Lech. 

4. W dniach 5-6 listopada 2016 r. (sobota i niedziela) w Krośnie odbędzie się VI Podkarpac-
kie Forum Charyzmatyczne. Zapisy i szczegóły na stronie internetowej 
www.odnowa.piotrajana.pl. Organizowany jest dojazd autokarem na sobotę i niedzielę, 
koszt przejazdu: 40 zł, wyjazd rano do Krosna i powrót wieczorem po zakończeniu pro-
gramu dnia, czyli: odjazd autokaru w sobotę i niedzielę z parkingu koło ROSiR-u (basen), 
ul. Pułaskiego o godz. 7.15, a następnie spod kościoła Saletynów, ul. Dąbrowskiego - oko-
ło godz. 7.30 

              Zgłoszenia przesyłamy do Elżbiety Dziedzic, e-mail:  
              wspolnota@milosierdzie.rzeszow.pl, 
              e.a.dziedzic@gmail.com  
              tel. 732-878-887 
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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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