
 

 12 czerwiec 2018 BIULETYN WSPÓLNOTY, ROK X, NUMER 469 

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) 

 
 

   „Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre 

uczynki i chwalili Ojca waszego.” 

Mt 5, 16 

Teksty do medytacji od 13.06.2018 r. -ostatnie przed wakacjami 

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 – 13.06. 6,53 – 56  
KKK nr 391 – 395 
Czym jest upadek aniołów? 

 Mk podkreśla zapał ludzi w poszukiwaniu Jezusa, gdzie jest obecny i tam przynoszą chorych. Wędrowny 
charakter posługi Jezusa tłumaczy ciągłą zmianę miejsca. Sformułowanie „dotknąć frędzli Jego płaszcza” 
oznacza w świecie semickim symbol osoby, a tu dokładnie oznacza wierność Jezusa Prawu żydowskiemu 
(por. Lb 15,37 – 39). Jezus cały „promieniuje” mocą zbawczą. Jezusowe głoszenie Dobrej Nowiny czyna-
mi i słowami wybawia od zła. 

Czwartek – 14.06. 7,1 – 23 
KKK nr 396 – 401 
Na czym polega pierwszy grzech człowieka? 

 Drobiazgowe praktyki dotyczące różnych obmyć, są dodatkiem do Prawa Mojżeszowego, wynikającym  
z tego, że Izraelici wciąż „ocierali się” o środowiska pogańskie i grzeszne, narażając się tym samym na 
nieczystość rytualną. Dlatego wracając z miejsc publicznych dokonywali obmyć przed posiłkiem. Zarzut 
stawiany Jezusowi i Jego uczniom pozwala ujawnić hipokryzję i fałsz faryzeuszów i uczonych w Piśmie. 
Przykładem jest obowiązek pomocy rodzicom wynikający z IV Dekalogu, które Żydzi sprytnie obchodzą, 
żeby zatrzymać pieniądze dla siebie. Wymyślili praktykę „Korban”. Ta deklaracja oznacza dosłownie: „to 
co posiadam ofiaruję na świątynię, więc nie mogę ci pomóc”. Jezus w ten sposób ujawnia ich przekręca-
nie Słowa Bożego i zastępowanie Go ludzkimi zasadami. Tłumaczy też, że serce człowieka jest odpowie-
dzialne za nieczystość człowieka. Serce oznacza tu siedlisko myśli ludzkiego „ja”. Cała scena ukazuje 
dotychczasowy światopogląd faryzejski: podział na ludzi czystych i nieczystych. Jezus wchodzi we wspól-
notę ze wszystkimi ofiarami tej dyskryminacji społecznej i religijnej (celnicy, prostytutki…). Ma to wielkie 
znaczenie dla chrześcijan nawróconych z judaizmu, zwłaszcza gdy mieli opór przed chrześcijanami na-
wróconymi spośród pogan. (por. Dz 10, 1 – 11,18)  

Piątek – 15.06. 7,24 – 30 
KKK nr 402 – 406  
Czym jest grzech pierworodny? 

 Jezus inauguruje misję do pogan. Tyr i okolice to pogańska Syro – fenicja (dziesiejszy Liban). Powoduje to 
jeszcze większą niechęć i wrogość wobec Niego. Od dawna trwa nienawiść Żydów do pogan i Prawo 
Mojżeszowe zakazywało ich wzajemnego kontaktu. Dlatego Jezus idzie tam potajemnie, ale nie może się 
ukryć. Określenie „dzieci” w rozmowie z poganką oznacza naród żydowski. W ten sposób Jezus zaznacza, 
że najpierw zbawienie jest dla Żydów. Określenie „szczenięta”, choć zdrobniałe, jednak poniżające, 
oznacza pogan, których Żydzi traktowali jak psy. Zadziwiające zaufanie poganki pokazuje, że umieją oni 
zbierać okruchy ze stołu nakrytego dla Narodu Wybranego. To wyraz jej wiary, na który Jezus odpowia-
da uwolnieniem z władzy demona jej córeczki. To przełom w barierze dzielącej Żydów i pogan. Wiara 
„obcych” i przyjęcie przez nich Ewangelii, daje im prawo do udziału w uczcie Mesjańskiej, do źródła 
zbawienia. 

Sobota – 16.06. 7,31 – 37  
KKK nr 407 – 412  
Jakie są inne konsekwencje grzechu pierworodnego? 

 

 

 
 

Telefon Wspólnoty 
� 884-315-151 

 
 

Struktura Wspólnoty: 
 

ks. Krzysztof  
Kołodziejczyk 

pasterz 
tel. 601-051-727 

e-mail: krzyskolodziejczyk@wp.pl 
 

Barbara Zacharska 

Lider 

tel. 607-433-848 
e-mail: b-lech@wp.pl 

 

……………………… 

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 

 

 Szokujące zachowanie Jezusa wobec głuchoniemego jest jednak postępowaniem zgodnym z medyczny-
mi zwyczajami tamtych czasów: fizyczne dotknięcie chorego miejsca i użycie śliny uważanej za źródło 
życia. Na terenie pogan Jezus dostosowuje swe działanie do medycznych praktyk tamtych czasów. Rów-
nież nakaz milczenia o tym fakcie nie jest przestrzegany, przez co Mk pokazuje reakcję pogańskich adre-
satów Dobrej Nowiny w formie wyznania wiary – Mesjasz jest wysławiany słowami proroka Izajasza  
(por. Iz 35, 5 – 6) Brak wzmianki o uczniach Jezusa sugeruje, że to oni są głusi i niemi wobec Ewangelii 
Pana. Jezus wzywa do otwarcia się na Słowo i na Jego działanie, by nie bali się go ogłaszać w świecie. 

Niedziela – 17.06. 8,1 – 9 
KKK nr 413 – 421  
Co uczynił Bóg po popełnionym przez człowieka grzechu 
pierworodnym? 

 Już wiemy, że Jezus działa wśród pogan. Dał „okruchy ze stołu” Syrofenicjance, otworzył uszy i usta 
głuchoniemego z Dekapolu, aby pokazać, że Jego zbawienie jest też posłane do pogan. Teraz Jezus zgo-
tował ucztę dla pogan podobną do wcześniejszej dla Żydów. Wcześniej uczniowie Jezusa zwracali uwagę 
na potrzeby tłumu a tu Jezus inicjuje nakarmienie ludzi. „Są z Nim już trzy dni” – to aluzja do Paschy. 
Niektórzy z nich „przyszli z daleka” – tzn. są „daleko od Boga”. (por.Joz 9, 6 – 9; Iz 60,4) Jezus karmi tych, 
którzy przyjmują Go z wiarą. Lud przyjmuje postawę odpoczynku, by najeść się i odzyskać siły. Gesty 
Jezusa nawiązują do Ostatniej Wieczerzy: bierze chleb, dzięki czyni Bogu, łamie go i powierza uczniom, 
by go rozdawali. To ich misja. Ryby są pokarmem ludzi biednych, zamiast mięsa. Tłum zostaje nasycony, 
pokarmu jest więcej niż trzeba. Liczba „siedem”, powtórzona tu dwukrotnie, to symbol pogan. Nato-
miast liczba „cztery” (było ich cztery tysiące) jest symbolem całego świata. Jezus inauguruje ucztę me-
sjańską dla wszystkich ludzi, którzy wierzą i naśladują Go. To znak hojności i łaskawości Boga. Euchary-
stia zaspokaja głód wszystkich, bez różnicy, zaspokaja wszelki głód, kładzie kres wszelkiemu głodowi, 
nawet śmierci. 

Poniedziałek – 18.06. 8,10 – 12 
KKK nr 422 – 425  
Czym jest Dobra Nowina głoszona człowiekowi? 

 Tło tej sceny jest biblijne. Na pustyni w czasie Wyjścia z Egiptu Izraelici wciąż wystawiali Boga na próbę, 
domagając się coraz to nowych i większych cudów. Faryzeusze wystawiają na próbę Jezusa w podobny 
sposób. Chcą, by udowodnił że pochodzi od Boga i dowiódł swojego boskiego charakteru. Jezus odma-
wia, Jego cuda nie są na pokaz. Jezus ogłasza koniec cudów dla tych, którzy mieli w Narodzie pretensje 
do pełnienia roli przywódców duchowych. Uczniowie winni wyczytać z tego pouczenie dla siebie!  

Wtorek – 19.06. 8,13 – 21  
KKK nr 426 – 429  
W jaki sposób rozpowszechnia się Dobra Nowina? 

 W świecie semickim „zaczyn” jest symbolem zniszczenia, korupcji, zła. Jezus ostrzega w ten sposób 
przed przewrotnymi i zgubnymi planami i postawami. „kwas Heroda” – to postawa, w której Herod  
chętnie słuchał Jana Chrzciciela ale nie nawrócił się i doprowadził do śmierci Proroka. Jezus napotyka na 
niewiarę swoich uczniów i drąży temat ich ślepoty i konieczność wejścia w głąb tajemnicy Jego słów i 
czynów. One wszystkie odzwierciedlają Jego tożsamość.  

 
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. 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” � 


