
 

 24 kwiecień 2018 BIULETYN WSPÓLNOTY, ROK X, NUMER 463 

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) 

 
 

 

   „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie 

wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki .” 

J 10,27-28 

Teksty do medytacji od 25.04. 2018 r.  
Po przeczytaniu całej Ewangelii po jednym rozdziale, czytamy drugi raz, starając się ogarnąć myślą  
i pamięcią całą Ewangelię, aby mieć wizję całości. Podczas lektury pytamy się o sens misji Jezusa.  
Od teraz zapisujemy w zeszytach odpowiedzi na następujące pytania:  
1. Czego chce Jezus?  
2. Na czym Mu najbardziej zależy?  
3. Co jest istotą Jego posłannictwa? 
4. Jakiej dziedziny Twojego życia dotyczy poznany aspekt misji Jezusa? 
5. Sformułuj modlitwę przy pomocy treści przeczytanej perykopy w dowolnej formie (dziękczynienie, 

uwielbienie, przeproszenie, prośba). 
6. Do jakich działań, czynów, dzieł czujesz się przynaglony przez to Słowo? Porównaj je z wnioskami  

z pierwszej lektury. 
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. 

DZIEŃ 
ROZDZIAŁ 

EWANGELII  MK 
NUMERY W KKK 

Środa – 25.04 6 
KKK nr 131 – 141  
Jaką funkcję pełni Pismo Święte w życiu Kościoła? 
Podsumowanie informacji o Piśmie Świętym. 

Czwartek – 26.04. 7 

KKK nr 142 – 149  
W jaki sposób człowiek odpowiada objawiającemu się Bogu? 
Które postacie w Piśmie Świętym są głównymi świadkami po-
słuszeństwa wiary? 

Piątek – 27.04. 8 
KKK nr 150 – 152  
Co oznacza w praktyce wierzyć w Boga? 

Sobota – 28.04. 9 
KKK nr 153 – 155  
Jakie są charakterystyczne cechy wiary? 

Niedziela – 29.04. 10 
KKK nr 156 – 159  
Dlaczego nie ma sprzeczności między wiarą a rozumem? 

Poniedziałek – 
30.04. 

11 
KKK nr 160 – 165 
Jak rozumieć, że wiara jest wolna, konieczna i potrzebuje wy-
trwałości? 

Wtorek – 01.05. 12 
KKK nr 166 – 169  
Dlaczego wiara jest jednocześnie aktem osobowym  
i eklezjalnym? 

Środa – 02.05. 13 
KKK nr 170 – 175  
Dlaczego są potrzebne formuły wiary? 

Czwartek – 03.05. 14 
KKK nr 176 – 184  
Podsumowanie informacji o wierze. 

Piątek – 04.05. 15 
KKK nr 185 – 189  
Co to są Symbole wiary? 

Sobota – 05.05. 16 
KKK nr 190 – 197  
Jakie są najstarsze Symbole wiary? Jakie są najważniejsze Sym-
bole wiary? 

Od jutra pogłębiamy nasze spojrzenie na Ewangelię z pomocą kolejnych pytań: 
1. Postaw się w obecności Pana, uświadamiając sobie przed Kim stoisz i z Kim masz rozmawiać. 
2. Sformułuj modlitwę przy pomocy treści przeczytanej perykopy w dowolnej formie. 

 

 

 
 

Telefon Wspólnoty 
� 884-315-151 

 
 

Struktura Wspólnoty: 
 

ks. Krzysztof  
Kołodziejczyk 

pasterz 
tel. 601-051-727 

e-mail: krzyskolodziejczyk@wp.pl 
 

Barbara Zacharska 

lider 
 

Marta Fortuniak 

v-ce lider 
 

Andrzej Paśkiewicz 

Skarbnik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Animatorzy  
diakonii 

  

 
Ewelina Konieczna 
diakonia modlitewna 

  

Andrzej Paśkiewicz 
diakonia uwielbienia 

 

Magdalena Pachalska 
diakonia prowadzenia 

spotkań 
 

Marcin Zacharski 
diakonia modlitwy wstawien-

niczej i uwolnienia 
 

 

Wojciech Wojdyło 
diakonia liturgiczna 

  

 

Klaudia Winiarska 
diakonia medialna 

  

Alicja Cyrnek 
diakonia organizacyjna 

  

 

Paweł Wiśniowski 
diakonia techniczno-

porządkowa 
 

Barbara Zacharska 
diakonia prorocka 

 

3,4. (każdy dzień będzie miał trochę inne numery 3 i 4 – zadanie lub wskazówkę – patrz do tabeli) 
5. Do jakich działań, czynów, dzieł czujesz się przynaglony przez to Słowo? 
6. Zapisz swoje postanowienie, by wieczorem zrobić rachunek sumienia z wypełnienia Bożego wezwa-

nia płynącego z tego słowa. 
7. Przeczytaj wskazany na dzień fragment Katechizmu Kościoła Katolickiego. 

Niedziela – 06.05. 1 
KKK nr 198 – 202  
Dlaczego wyznanie wiary rozpoczyna się od „Wierzę  
w Boga? Dlaczego wyznajemy wiarę w jednego Boga? 

Dziś nie ma dodatkowych numerów 3 i 4 

Poniedziałek – 
07.05. 

2 
KKK nr 203 – 205 
Jakim imieniem objawił się Bóg? 

3. Niech wierność Boga wobec swych zapowiedzi przekazywanych przez proroków Starego Testamen-
tu, objawiająca się w wypełnieniu ich w pełni czasów, wzbudzi w Tobie zaufanie do Boga, który w 
Jezusie obiecuje Ci zbawienie i okaże się wierny swym obietnicom. Znajdź: Wj 23,20; Ml 3,1 i 3,23; Iz 
40,3; Te proroctwa wypełniają się wraz z wystąpieniem Jana Chrzciciela. 

4. Sercem dołącz do tłumów szukających przebaczenia grzechów i obmycia w wodach Jordanu. Prze-
myśl znaczenie osoby, misji i działalności Jana w relacji do Jezusa. 

Wtorek – 08.05. 3 
KKK nr 206 – 209  
Jakie znaczenie ma objawienie imienia Boga? 

3. Przy pomocy umysłu, wyobraźni i pamięci usiłuj odnaleźć się w rozważanej scenie ewangelicznej.  
4. Zapamiętaj sens przytoczonych cytatów ze Starego Testamentu jako proroctw wypełniających się 
wraz z wystąpieniem Jana Chrzciciela: Iz 63,11 i 19b; Rdz 1,2 i 8,8 – 11; Ps2,7; Rdz 22,2; Iz 42,1 i 42,6 – 7 
Dziś też przemyśl znaczenie osoby, misji i działalności Jana w relacji do Jezusa. 

 

Wszystkim wytrwale i mniej cierpliwie pracującym z podanym materiałem z serca błogosławię 

+ Ks.Krzysztof 

Intencje do modlitwy 
� W intencji Ojca Świętego Franciszka o światło Ducha Świętego i siły fizyczne potrzebne do prowa-

dzenia 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 Świę-
tego 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. 

 Ogłoszenia   
1. W dniu 28 kwietnia (sobota) jest organizowany z Raniżowa wyjazd do Niepokalanowa na I Ogól-

nopolskie Spotkanie Osób modlących się za Kapłanów w apostolacie „Margaretka” i innych stowa-
rzyszeniach. Zainteresowanych wyjazdem proszę o kontakt z Elą Burek tel. 603 847 603 

2. 19 maja 2018r. (sobota) odbędzie się czuwanie pod Szczytem Jasnogórskim dla wszystkich chęt-
nych (bez zgłoszeń i zapisów). Wstęp bezpłatny. Dojazd we własnym zakresie lub autokarem. Zapi-
sy na autokar: Anna Brzeźniak, tel. 785-191-086. Autokar wyjeżdża w sobotę w nocy o 2.00; koszt 
przejazdu to 70 zł. 

3. 30 kwietnia 2018r. odbędzie się Msza Św. dla wszystkich członków Odnowy w Duchu Świętym w 
parafii pw. św. Judy Tadeusza. 

4. W związku z aktualizacją danych osobowych  Pogotowia Modlitewnego osoby pragnące konty-
nuować uczestnictwo proszone są o ponowne przesłanie smsa z imieniem, nazwiskiem oraz adre-
sem email na nr 884 315 151 do 1 maja 2018 r. 

5. 1 maja 2018r. nie ma spotkania Wspólnoty. 

6. 8 maja 2018r. (wtorek) o godz. 19.00 odbędzie się Msza Święta Wspólnotowa. 
 

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” � 


