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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) 

 
 

   „Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przeniknie nasze serca swoim 

światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.” 

Ef 1,17-18 

Teksty do medytacji od 6.06.2018 r.  

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. 
4. Zadanie, wskazówka lub komentarz w 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 – 06.06. 5,21 – 43  
KKK nr 350 – 354 
Jaki rodzaj więzi istnieje między rzeczami stworzonymi? 

4. W obu historiach wyraźna jest konieczność wiary dla działania Jezusa. Tajemnicza kobieta chora  
na krwotok jest przedstawicielem ludzi „nieczystych” (nieczystość rytualna z powodu krwotoku)  
i nieuleczalnie chorych. Kobieta dotyka szaty Jezusa, co na starożytnym Wschodzie oznacza dotknięcie 
samej osoby. Jezus prowokacyjnie pyta kto Go dotknął, aby pokazać, że do fizycznego uzdrowienia ko-
nieczna jest wiara, która zbawia. Jezus jest tu wyzwolicielem od wszelkiego zła. Natomiast wskrzeszenie 
córki Jaira jest pewnego rodzaju antycypacją (zapowiedzią) tego, co stanie się z Jezusem. Brak wiary ży-
dów i ich wyszydzanie Go – to zachowanie arcykapłanów i uczonych w Piśmie pod Krzyżem. Użyty cza-
sownik „wstań”, „podnieś się”, skierowany do dziewczynki, jest tym samym, którego Mk użyje do okre-
ślenia Zmartwychwstania Jezusa. Jest to więc zapowiedź tego najważniejszego faktu. Mk pokazuje w ten 
sposób władzę Jezusa nad życiem i śmiercią. 

Czwartek – 07.06. 6,1 – 6 

KKK nr 355 – 361 
W jakim sensie człowiek jest obrazem Boga? 
Dla jakiego celu Bóg stworzył człowieka? 
Dlaczego rodzaj ludzki stanowi jedność? 

4. W kolejnej perykopie widzimy wciąż obecny podstawowy temat Ewangelii: Kim On jest? Ludzie stawiają 
pytanie o tożsamość Jezusa. Tu Jego krewni zdradzają brak wiary, oparty na wspomnieniach z dzieciń-
stwa Jezusa – to cieśla i syn Maryi. Dlatego niezrozumienie Jego mądrości i dokonywanych cudów pro-
wadzi ich do wrogości. Ktokolwiek staje się prorokiem, wyprzedza swe czasy, spotyka się z niezrozumie-
niem i nieakceptacją. Wspomniane tu przez Mk imię Jego Matki a milczenie o imieniu ojca, jest wiarą Ko-
ścioła w dziewicze poczęcie Jezusa. Tu również zaakcentowana jest najmocniej zależność cudów od wia-
ry. 

Piątek – 08.06. 6,7 – 13 
KKK nr 362 – 368  
Czym są stworzone przez Boga: ciało, dusza, duch i serce 
człowieka? 

4. Mistrz wysyła uczniów po dwóch, bo dla świadectwa prawdy potrzeba zgodnie z Prawem dwóch świad-
ków. Liczba 2 to też symbol wspólnoty. Zostają wyposażeni w moc Jezusa, a jednocześnie mają być ubo-
dzy i liczyć tylko na to, co im dadzą słuchacze. Sandały i laska przywodzą na myśl ciągła gotowość do drogi 
jak w Wj12, 11. Dobra Nowina nie jest też narzucana, ale domaga się wolnej odpowiedzi. Jeśli ktoś jej nie 
przyjmie, strząśnięcie prochu z nóg oznacza zerwanie z tą osobą relacji. Wyrzucanie duchów i uzdrawia-
nie chorych, to znaki nadchodzącego Królestwa Bożego. To znaki zwycięstwa Jezusa nad szatanem i 
śmiercią. 

Sobota – 09.06. 6,14 – 16  
KKK nr 369 – 373  
Jaka relacja, w zamyśle Boga, istnieje między mężczyzną  
i kobietą? 

4. Mk kieruje uwagę na opinie ludzi o Jezusie. Wszystkie one są chybione. Zdradzają jednak powszechną 
nadzieję na interwencję Boga w celu zbawienia ludzi. Przez zmartwychwstanie rozumiano powrót do ży-
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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 

 

cia ziemskiego połączony z obdarzeniem człowieka mocami nadprzyrodzonymi. Oczekiwano na powrót 
proroka Eliasza, który przyjdzie na końcu czasów by wzywać świat do nawrócenia. Ożywione też było 
oczekiwanie na największego proroka na wzór Mojżesza. 

Niedziela – 10.06. 6,17 – 29 
KKK nr 374 – 379  
Jaki był, według zamysłu Boga, pierwotny stan człowieka? 

4. Jan Chrzciciel uwięziony jest za wypominanie Herodowi cudzołóstwa. Ściągnął też na siebie zabójczy 
gniew niewiernej kobiety. Uwięziony prorok, zaraz potem zamordowany i pogrzebany. Odsyła to do my-
śli, że osobę Jezusa spotka taki sam los, jaki spotkał Jana Chrzciciela. To prefiguracja (zapowiedź) losu Je-
zusa. 

Poniedziałek – 11.06. 6,30 – 44 
KKK nr 380 – 384  
Podsumowanie wiadomości. 

4. Po raz pierwszy Mk nazywa uczniów Jezusa Apostołami, czyli posłanymi. Mimo chęci odpoczynku  
w osobnym miejscu, Jezus z Apostołami napotyka tłumy ludzi, którzy to uniemożliwiają. Mk podkreśla 
uczucia, które towarzyszą Jezusowi, jako Dobremu Pasterzowi – wielkie współczucie, wzruszenie, zatro-
skanie o zagubione owce. Jezus jawi się tu jako prawdziwie Dobry Pasterz. Zanim da im chleb, najpierw 
karmi ich słowem. Wspomniane przez Mk cechy miejsca – miejsce pustynne, późna pora i głód, są alu-
zjami do czasów wędrówki Izraela przez pustynię. Skąpe zapasy żywności – 5 chlebów i 2 ryby, przypomi-
nają sytuację z Wj 16, 3 inn. Rozmnożenie chleba jest tu nawiązaniem do cudu, którego dokonał prorok 
Elizeusz (por. 2 Krl 4, 42 – 44) „Wy dajcie im jeść” – to słowa mobilizujące Apostołów do zorganizowania i 
przygotowania uczty mesjańskiej. Szczegół o zielonej trawie na pustyni, to aluzja do Ps 23. Ludzie groma-
dzący się po 100 i 50 przypominają Wj 18,21 – 25 – organizowanie się ludu Bożego. Liczba 12 pozostałych 
ułomków odnosi się do 12 pokoleń Izraela – Lud Wybrany się posilił, ale pozostałym pokarmem można 
nasycić głód innych – pogan. 5 tysięcy nakarmionych ludzi – 100 x 50 – oznacza też, że lud nakarmiony 
jest już ludem zorganizowanym. Jezus jako Mesjasz i Dobry Pasterz przychodzi, by zgromadzić nowy lud i 
zaspokoić jego głód. 

Wtorek – 12.06. 6,45 – 52  
KKK nr 385 – 390  
Jak rozumieć rzeczywistość grzechu? 

4. Betsaida – granica z krainą pogańską. Jezus przełamuje opór uczniów przed nieprzyjazną i niegościnną 
strefą aby kiedyś móc posłać ich do pogan. Mk akcentuje to „oddalenie się” Jezusa, pozostawienie 
uczniów samych sobie, „bez Sternika” w nocy, na jeziorze – symbol sił demonicznych. U progu katastrofy, 
gdy atakowani przez zło opadają z sił, Jezus przychodzi do nich po falach. To domena Boga. Pod Jego sto-
pami jest całe zło i śmierć. To symboliczne nawiązanie do Zmartwychwstania. To Ewangelia dla pierw-
szych chrześcijan doświadczających prześladowań ze strony Rzymu i przeciwności, przeżywających próbę 
męstwa i wiary. Choć Jezus wydaje się fizycznie nieobecny, to jednak jest ze swoim Kościołem, pełen mo-
cy i gotowości do ratowania. „Nie bójcie się. To Ja Jestem” – strach i lęk ucisza utożsamiając się z Bogiem 
Izraela „Jestem, który Jestem”. To jest objawienie się Jezusa, jako Boga.  

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 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 Wia-

ry). 
� We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 

 Ogłoszenia   
1. 12.06.2018r. (wtorek) zapraszamy do kaplicy DD Tabor od godz. 17.00 na Adorację Najświętszego Sakra-

mentu i Eucharystię. O godz. 19.15 w małej auli w  głównym budynku spotkanie formacyjne (uwielbienie, 
nauczanie). 

2. 19.06.2018r. (wtorek) zapraszamy na ostatnie przed wakacjami spotkanie. W kaplicy DD Tabor o godz. 
18.00 Eucharystia, Adoracja Najświętszego Sakramentu i Różaniec połączony z uwielbieniem. 

 

 

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” � 


