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„Trwali oni w nauce Modlitwa ze Słowem Bożym od środy
Apostołów i we
wspólnocie, w łamaniu Słowo Boże do medytacji od Pasterza Wspólnoty:
chleba i w modlitwach”
Dz 2,42

21.03.2018

Mk 1, 12-15 (środa 21.03.)
 Na ile wraz z Jezusem przeżywam pustynię Wielkiego Postu, walcząc ze złem?
 W jakich sytuacjach widzę, że Wielki Post jest dla mnie czasem szczególnego działania mocy
Bożej?
 W jakich sferach mojego życia przeżywam nawrócenie, które owocuje w mym sercu pokojem,
miłością i dobrocią?

Spotkania Wspólnoty
odbywają się
we wtorki o 18.00
w Domu Diecezjalnym
„Tabor”
ul. Połonińska 25

17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu
(kaplica)
18.00 Eucharystia (kaplica)
i spotkanie modlitewne
(duża aula DD Tabor)

Telefon Wspólnoty
 884-315-151

Mk 1,29-39 (czwartek 22.03.)
 Kogo ja doprowadziłem do spotkania z Jezusem? Co robię, kiedy spotykam ludzi zniszczonych
cierpieniem, chorobą, grzechem? O czym im mówię? A może po porostu uciekam przed nimi?
Może unikam sytuacji, w których mógłbym spotkać cierpiących, potrzebujących pomocy?
Dlaczego boję się ludzkiego cierpienia?
 Jaki jestem dla tych, którzy znaleźli się w śmierci poprzez grzech?
 A może to ja jestem tym człowiekiem, którego trawi gorączka grzechu? Czy w tej sytuacji chcę
pomocy Kościoła? Czy moja pycha nie przeszkadza mi dać się zanieść do Jezusa?
Mk 2,1-12 (piątek 23.03.)
 Jaką prawdę o sobie odkrywam w obecności Jezusa? Czy Jezus nie napotyka na mój opór
w postaci fałszywej pobożności i zatwardziałego serca?
 Jaki „paraliż” zniewala moje życie? Co czyni mnie nieszczęśliwym i bezradnym?
 Na ile jestem podobny do uczonych w Piśmie – zgłębiam Boże Prawo, znam prawdy wiary,
a jednocześnie sposobem mojego życia mijam się z nimi i w rzeczywistości odrzucam Jezusa?
Mk 9, 2-9 (sobota 24.03.)

 Jaką prawdę o Jezusie poznałem lub doświadczyłem w tym Wielkim Poście?
 Jakie Słowo Boże w tym czasie Postu pomogło mi przeżyć przemianę? A jeśli nie doszło do
ks. Krzysztof Kołodziejczyk
niej, to z jakiego powodu?
pasterz
 Jakie konkretne działanie podejmę, aby bardziej znaleźć się w zasięgu przemieniającej łaski
tel. 601-051-727
Chrystusa?
e-mail: krzyskolodziejczyk@wp.pl
Struktura Wspólnoty:

Barbara Zacharska
lider
Marta Fortuniak
v-ce lider
Andrzej Paśkiewicz
Skarbnik

Wielki Tydzień – rozważamy Ewangelię z dnia
Mk 14, 1 – 15, 47 Niedziela Palmowa
J 12, 1-11 - Wielki Poniedziałek
J 13, 21-33. 36-38 - Wielki Wtorek
Mt 26, 14-25 - Wielka Środa

J 13, 1-15 - Wielki Czwartek
J 18, 1 – 19, 42 - Wielki Piątek
Mt 28, 1-10 - Wielka Sobota
J 20, 1 – 9 - Niedziela Zmartwychwstania
Mt 28, 8 – 15 - Poniedziałek Wielkanocny
J 20, 11 – 18 - Wtorek
Każdą z tych Ewangelii medytujemy według następujących pytań:






Za co chcesz Bogu podziękować po przeczytaniu tej perykopy?
Za co chcesz Go przeprosić?
O co chcesz Go prosić?
Które Jego przymioty przynaglają cię do wielbienia Boga?
Do jakich zadań czujesz się przynaglony przez to Słowo?

Na owocne zgłębianie Słowa Błogosławię z serca +
Pasterz Wspólnoty ks. Krzysztof Kołodziejczyk

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, o wypełnienie woli Bożej.
 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 ramach świątecznej pomocy dla członków naszej Wspólnoty, będą przygotowane paczki
żywnościowe. Osoby, które potrzebują takiego wsparcia materialnego, proszę o zgłoszenie się do
Lidera do piątku tj. 23.03.2018r. Kontakt: tel. 607 433 848, e-mail b-lech@wp.pl.
2. W najbliższy poniedziałek 26.03.2018r. nie będzie Mszy Świętej dla wspólnot Odnowy.
3. W dniu 27.03.2018r. nie ma spotkania Wspólnoty.
4. Zapraszamy 03.04.2018r. na godz.19.00 do kaplicy DD Tabor na Mszę Wspólnotową, a po niej
na agapę (jadalnia). Zachęcamy wszystkich chętnych do włączenia się w przygotowanie agapy.
Kontakt: lider wspólnoty.
5. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony: www.miriam.rzeszow.pl/kalandarz gdzie znajdziemy
bieżące informacje o naszych spotkaniach.
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