
 

 3 kwietnia 2018 BIULETYN WSPÓLNOTY, ROK X, NUMER 460 

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 
(duża aula DD Tabor) 

 
 

 

Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu,  
przygotuj swą duszę na doświadczenie!  
Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy,  

a nie trać równowagi w czasie utrapienia!  
Przylgnij do Niego, a nie odstępuj,  

abyś był wywyższony w twoim dniu ostatnim.  
Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie,  

a w zmiennych losach utrapienia bądź wytrzymały!  
Bo w ogniu doświadcza się złoto,  

a ludzi miłych Bogu - w piecu utrapienia.  
Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą,  

prostuj swe drogi i Jemu zaufaj! (Syr 2, 1-6) 

 

Teksty do medytacji od 04.04. 2018 r.  

Rozpoczynamy intensywną pracę nad Ewangelią wg św. Marka oraz Katechizmem Kościoła 

Katolickiego. (KKK) 

Ewangelię tą uznaje się za przeznaczoną dla katechumenów, którzy etapami dochodzą do poznania 

Jezusa jako Mesjasza i Syna Bożego. Stąd i my, podejmując drogę „zmartwychwstawania” naszej 

wspólnoty, chcemy pozwolić Słowu Bożemu dotykać fundamentów naszej wiary i wzmacniać je 

refleksją opartą o nauczanie Kościoła, a dokładnie dział KKK Wyznanie wiary numery 26 – 1065. 

Lektura winna doprowadzić nas do osobistego spotkania z Bogiem na modlitwie – od lektury Słowa 

(słuchanie), przez medytację (rozważanie) do spotkania w wierze i miłości, które ma kształtować 

nasze czyny. Dodatkowo, Spotkania formacyjne we wspólnocie będą służyły zgłębianiu różnych 

zagadnień związanych z tą Ewangelią, aby uczynić naszą pracę jeszcze bardziej owocną a przede 

wszystkim uchronić od niewłaściwej interpretacji i pobłądzenia w wierze. 

Na początek codziennie czytamy tylko jeden rozdział z Ewangelii Marka. Najpierw czytamy tekst ze 

zrozumieniem. Drugi raz czytamy go, aby uchwycić o czym on mówi. Wszystko notujemy w zeszycie 

do medytacji (jeżeli go nie masz, to koniecznie trzeba założyć) odpowiadamy na następujące 

zagadnienia: 

1. Zapisz w jednym zdaniu o czym przeczytałeś 

2. Za co chcesz Bogu podziękować po przeczytaniu tej perykopy? 

3. Za co chcesz Go przeprosić? 

4. O co chcesz Go prosić? 

5. Które Jego przymioty przynaglają cię do uwielbienia Boga? 

6. Do jakich działań, czynów, dzieł czujesz się przynaglony przez to Słowo? 

7. Zapisz swoje postanowienie, by wieczorem zrobić rachunek sumienia z wypełnienia Bożego 

wezwania płynącego z tego słowa. 

8. Przeczytaj wskazany na dzień fragment Katechizmu Kościoła Katolickiego 

 

 

 
 

Telefon Wspólnoty 
 884-315-151 

 
 

Struktura Wspólnoty: 
 

ks. Krzysztof  
Kołodziejczyk 

pasterz 
tel. 601-051-727 
e-mail: krzysko-

lodziejczyk@wp.pl 
 

Barbara Zacharska 

lider 
 

Marta Fortuniak 

v-ce lider 
 

Andrzej Paśkiewicz 

Skarbnik 
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Animatorzy  
diakonii 

  

 
Ewelina Konieczna 
diakonia modlitewna 

  

Andrzej Paśkiewicz 
diakonia uwielbienia 

 

Magdalena Pachalska 
diakonia prowadzenia 

spotkań 
 

Marcin Zacharski 
diakonia modlitwy 

wstawienniczej 
i uwolnienia 

 

 

Wojciech Wojdyło 
diakonia liturgiczna 

  

 

Klaudia Winiarska 
diakonia medialna 

  

Alicja Cyrnek 
diakonia organizacyjna 

  

 

Paweł Wiśniowski 
diakonia techniczno-

porządkowa 
 

Barbara Zacharska 
diakonia prorocka 

 

 

 

DZIEŃ 
ROZDZIAŁ 

EWANGELII  

MARKA 
NUMERY W KKK 

Środa – 04.04. 1 
KKK nr 26 – 30 

Dlaczego w człowieku jest pragnienie Boga? 

Czwartek – 05.04. 2 

KKK nr 31 – 35  

Jak można poznać Boga za pomocą samego światła 

rozumu? 

Piątek – 06.04. 
3 

KKK nr 36 – 38  

Czy samo światło rozumu wystarczy do poznania 

tajemnicy Boga? 

Sobota – 07.04. 4 
KKK nr 39 – 43 

Jak mówić o Bogu? 

Niedziela – 08.04. 5 
KKK nr 44 – 49  

Skrót, podsumowanie, utrwalenie treści 

Poniedziałek– 09.04. 6 
KKK nr 50 – 53  

Co Bóg objawił człowiekowi? 

Wtorek – 10.04. 7 
KKK nr 54 – 58  

Jakie są pierwsze etapy Objawienia Bożego? 

 
 Link do KKK: www.katechizm.opoka.org.pl 
 

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 Jana 
Wątroby. W intencji wszystkich kapłanów posługujących w Odnowie w naszej Diecezji. O 
moc Ducha Świętego i światłe oczy serca. 

 W intencji ks. Marcina – o życie wieczne. 
 W intencji naszej Wspólnoty prosimy o codzienną modlitwę Anioł Pański, o miłość, jedność. 
 W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 
 O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę (Wieczory Charyzmatyczne 

i Festiwal Wiary). 
 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 

  
 

 
 

Redaktor biuletynu: Ewelina Konieczna  Biuletyn przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego  

 telefon Wspólnoty i pogotowie modlitewne:  884.31.51.51   e-mail: miriam.rzeszow@gmail.com  

 www.miriam.rzeszow.pl  www.facebook.com/miriam.rzeszow  

           

Jeśli chcesz przekazać darowiznę, ofiarę lub dziesięcinę możesz to zrobić na rzecz Stowarzyszenia, które działa przy naszej Wspólnocie 

Stowarzyszenie Miriam Odnowa w Duchu Świętym, ul. Połonińska 25, 35-084 Rzeszów  

 Bank Spółdzielczy w Jarosławiu oddział Rzeszów, nr konta: 78 9096 0004 2012 0077 7726 0001  

 W tytule przelewu należy wpisać: „Na cele statutowe”  


