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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) 

 
 

 

   „Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, po-
dobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. 
Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowa-
dzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz” 

J. 10,14-16 

Teksty do medytacji od 9.05. 2018 r.  

W ubiegłym tygodniu popełniłem błąd dotyczący trzeciej lektury Ewangelii. (z rozpędu tzw. kopiuj – 
wklej) Teraz nie czytamy już po całym rozdziale ale wskazany tekst.  
Pogłębiamy naszą lekturę Ewangelii z pomocą pytań: 
1. Postaw się w obecności Pana, uświadamiając sobie przed Kim stoisz i z Kim masz rozmawiać. 
2. Przy pomocy umysłu, wyobraźni, pamięci usiłuj odnaleźć się w rozważanej scenie ewangelicznej i spo-

tkać osobiście z Jezusem, słuchając Jego pouczeń skierowanych do Ciebie, przyglądając się Jego działa-
niu, by pozwolić Jemu zadziałać w Twoim życiu.  

3. Sformułuj modlitwę przy pomocy treści przeczytanej perykopy w dowolnej formie. 
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 wezwania 

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

DZIEŃ 
TEKST 

EWANGELII 
NUMERY W KKK 

Środa – 09.05. 1,12 – 13 
KKK nr 210 – 213  
Czy tylko Bóg JEST? 

3. Jezus podejmuje życiową wędrówkę każdego z nas przez pustynię tego świata, aby dać nam moc 
nowego życia w wierności Bogu i odbudować to wszystko, co zostało zniszczone i utracone przez 
grzech pierworodny. Zapatrz się w Jezusa, który staje Ci się bliski, bo podejmuje Twoją drogę przez 
pustynię. 

4. Które sprawy w twoim życiu wyrażają Twoją niewierność Bogu? 

Czwartek – 10.05. 1,14 – 15  
KKK nr 214 – 217 
W jakim sensie Bóg jest prawdą? 

3. Nastał utęskniony czas spełnienia prorockich zapowiedzi nadejścia epoki królowania Boga. Króle-
stwo Boże jest w zasięgu ręki. Jaka jest Twoja reakcja na tę Dobrą Nowinę? Jaka jest Twoja wiara w 
Jezusa,  
w którym Bóg przychodzi królować? 

4. Które elementy w scenie chrztu Jezusa szczególnie pobudzają Cię do refleksji i rodzą nadzieję? Jakie 
wrażenie robi na Tobie prawda, że Jezus w pełni realizuje oczekiwania inspirowane przez proroków? 

Piątek – 11.05. 1,16 – 20 
KKK nr 218 – 221  
W jaki sposób Bóg objawił, że jest miłością? 

3. W mentalności semickiej morze w swych głębinach kryje moce zła i śmierci, które tylko Bóg może 
pokonać. Nazywając powołanych rybakami ludzi, Jezus zaprasza by wraz z Nim włączyli się w dzieło 
wyciągania ludzi ze zła. Charakterystyczne jest to, że powołani „natychmiast” odpowiadają na Sło-
wo.  

4. Jaką skuteczność oddziaływania ma na Ciebie Słowo Boże? Czego/kogo kurczowo się trzymasz, co 
nie pozwala Ci iść w wolności za Jezusem? 

Sobota – 12.05. 1,21 – 28  
KKK nr 222 – 231  
Jakie konsekwencje płyną z wiary w jedynego Boga? 

3. W szabat Jezus demonstruje autorytet swego Słowa przez akt pełnej władzy nad siłami zła. Ten cud 
ma znaczenie. Rodzi pytanie: Skąd pochodzi Jego władza? Kim jest Jezus? Jezus nakazuje „milcz” – 
to tzw. sekret mesjański. Żydzi bowiem oczekiwali postaci mitycznej – Mesjasza, który przemieni 

 

 

 
 

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 

 

magicznie rzeczywistość. Mesjasz staje się w pełni zrozumiały dopiero przez Mękę i Zmartwych-
wstanie.  

4. Jakie Ty masz oczekiwania wobec Jezusa? Czego od Niego wymagasz?  

Niedziela – 13.05. 1,29 – 31  
KKK nr 232 – 237 
Jaka jest centralna tajemnica wiary i życia chrześcijań-
skiego? 

3. Gorączka w Starym testamencie symbolizowała karę Bożą dla niewiernych (zobacz Kpł 26,15-16a; 
Pwt28,22) a w czasach Jezusa przypisywano jej pochodzenie demoniczne (Łk 4,39) Jezus panuje nad 
siłami zła i śmierci. Wyrażenie „podniósł ją” mamy odczytać w świetle zmartwychwstania. Jezus 
zbawia  
z grzechu i ratuje od śmierci wiecznej. Jezus uzdrawia nas od zła, abyśmy mogli służyć kościołowi. 

4. Co przeszkadza Ci zaangażować się w służbę bliźniemu? Oddaj to Jezusowi. 

Poniedziałek – 14.05. 1,32 – 34 
KKK nr 238 – 242 
Co Jezus Chrystus objawił w tajemnicy Ojca? 

3,4. Zastosowane przez Mk sformułowanie „całe miasto” jest tzw. przesadnią, aby nadać opowiadaniu 
charakter wydarzenia zasadniczego i modelowego, objawiającego istotny aspekt misji Jezusa. On czyni 
znaki przychodzącego Królestwa Bożego. Kim więc jest Jezus z Nazaretu? 

Wtorek – 15.05. 1,35 – 39  
KKK nr 243 – 248 
Kim jest Duch Święty objawiony przez Jezusa Chrystusa? 

3,4. Samotna modlitwa Jezusa wskazuje na powagę i ważność Jego misji. Jezus przywołuje też istotę 
swego posłannictwa: „Pójdźmy gdzieś indziej” – „na to wyszedłem od Boga” – misja Jezusa jest otwarta 
także na pogan. Do jakiej grupy ludzi Ty ograniczasz bycie świadkiem 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 15.05.2018r. o godz.18.00 w kaplicy DD Tabor odbędzie się Chrzest Święty syna Gabrieli i 

Sylwestra Kot z naszej Wspólnoty. Po uroczystości w jadalni odbędzie się agapa.  Zapraszamy Was 
na to radosne spotkanie razem ze swoimi rodzinami. 

2. Osoby, które chciałyby się zaangażować w przygotowanie agapy (przygotowanie jadalni, upiecze-
nie ciasta, przygotowanie animacji), proszę o kontakt z Alicja Cyrnek tel. 501149256. Zachęcam do 
tej posługi, aby ujawniły się liczne talenty, które posiadamy. 

3. W ramach Festiwalu Wiary razem z SNE Saletyni będziemy promować Finał Festiwalu przez roz-
wieszenie plakatów na trzech wyznaczonych trasach w miejscowościach oddalonych od Rzeszowa 
do 20 km. Osoby, które są zainteresowane tą posługą proszę o kontakt z Alicja Cyrnek (szczegóło-
we informacje 11.05.2018r.). 

4. 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. 

5. 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. 

 

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” � 


