
 

 17 kwietnia 2018 BIULETYN WSPÓLNOTY, ROK X, NUMER 462 

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) 

 
 

 

   „Odpowiedział Jezus: Jam jest chleb życia. Kto do mnie przychodzi, nie    

będzie łaknął, a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.” 

J. 6,35 

 

Teksty do medytacji od 18.04. 2018 r.  

Codziennie czytamy tylko jeden rozdział z Ewangelii Marka. Najpierw czytamy tekst ze zrozumie-
niem. Drugi raz czytamy go, aby uchwycić o czym on mówi. Wszystko notujemy w zeszycie do 
medytacji, odpowiadamy na następujące zagadnienia: 
1. Zapisz w jednym zdaniu o czym przeczytałeś. 
2. Za co chcesz Bogu podziękować po przeczytaniu tej perykopy? 
3. Za co chcesz Go przeprosić?  
4. O co chcesz Go prosić? 
5. Które Jego przymioty przynaglają cię do uwielbienia Boga? 
6. Do jakich działań, czynów, dzieł czujesz się przynaglony przez to Słowo? 
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  
MARKA 

NUMERY W KKK 

Środa – 18.04 15 
KKK nr 96 – 100  
Komu powierzony jest depozyt wiary? 

Czwartek – 19.04. 16 
KKK nr 101 – 104  
Dlaczego Kościół otacza czcią Pismo Święte? 

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:  
A) 
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? 
B) 
Sformułuj modlitwę przy pomocy treści przeczytanej perykopy w dowolnej formie (dziękczy-
nienie, uwielbienie, przeproszenie, prośba). 
C) 
1. Do jakich działań, czynów, dzieł czujesz się przynaglony przez to Słowo? Porównaj je z 

wnioskami z pierwszej lektury. 
2. Zapisz swoje postanowienie, by wieczorem zrobić rachunek sumienia z wypełnienia Boże-

go wezwania płynącego z tego słowa. 
3. Przeczytaj wskazany na dzień fragment Katechizmu Kościoła Katolickiego. 

Piątek – 20.04. 1 
KKK nr 105 – 108 
Dlaczego Pismo Święte naucza prawdy? 

Sobota – 21.04. 2 KKK nr 109 – 114  

 

 

 
 

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 

 

Jak czytać Pismo Święte? 

Niedziela – 22.04. 3 
KKK nr 115 – 119  
Co to jest sens Pisma Świętego i jakie są jego rodzaje? 
Kto zajmuje się wyjaśnianiem sensu Pisma Świętego? 

Poniedziałek – 23.04. 4 
KKK nr 120 – 127 
Co to jest kanon Pisma Świętego? 

Wtorek – 24.04. 5 
KKK nr 128 – 130  
W czym wyraża się jedność między Starym i Nowym 
Testamentem? 

 

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. 24 kwietnia 2018r. (wtorek) o godz.18.00 odbędzie się Wieczór Charyzmatyczny. W programie: 
konferencja, Eucharystia, Adoracja i uwielbienie Najświętszego Sakramentu (miejsce: aula DD Ta-
bor). Konferencję wygłosi ks. Krzysztof Kołodziejczyk. 

2. W dniach 18-19.2018r. odbędzie się Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Częstochowie. 18 maja 
2018r. (piątek) na Hali Sportowej Arena, ul. Żużlowa 4, odbędzie się Dzień Animatora, w którym 
mogą brać udział wszystkie chętne osoby. Koszt uczestnictwa to 50 zł. Jest możliwość zakupu 
obiadu 15 zł i kolacji 10 zł. W sobotę wyżywienie we własnym zakresie. Dla osób, które zapiszą się 
na dwa dni Czuwania zapewniony zostanie transport i zarezerwowano 29 miejsc noclegowych 
(koszt noclegu to 30 zł). Zapisy do 20 kwietnia przez formularz na stronie internetowej 
www.miriam.rzeszow.pl. Wpłaty należy przekazać najpóźniej do 24.04.2018r. Andrzejowi Paśkie-
wiczowi. Osobą do kontaktu w sprawach organizacji wyjazdu jest Alicja Cyrnek, tel.501-149-256. 

3. 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. 

4. Ogłoszenie Koordynatorów ks. Mariusza Mik i p. Elżbiety Tomasik : W tym roku wigilia Zesłania 
Ducha Świętego pokrywa się w czasie z Ogólnopolskim Czuwaniem Odnowy w Duchu Świętym w 
Częstochowie (19 maja). Stąd, Odnowa nie organizuje tradycyjnego czuwania w jednej z rzeszow-
skich parafii, jak to miało miejsce w ubiegłych latach. Zachęcamy tych, którzy pozostają na miej-
scu, aby włączyli się i współorganizowali w parafiach z innymi grupami duszpasterskimi czuwanie 
w  wigilię Zesłania Ducha Świętego.  

5. 30 kwietnia 2018r. odbędzie się Msza Św. dla wszystkich członków Odnowy w Duchu Świętym w 
parafii pw. św. Judy Tadeusza. 

6. 1 maja 2018r. nie ma spotkania Wspólnoty. 

7. 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” � 


