15 maj 2018
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)

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

Marta Fortuniak
v-ce lider
Andrzej Paśkiewicz
Skarbnik
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„A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz
Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa”
J. 17,3

Teksty do medytacji od 16.05. 2018 r.
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 spotkać osobiście z Jezusem, słuchając Jego pouczeń skierowanych do Ciebie, przyglądając się Jego działaniu, 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.
TEKST
DZIEŃ
NUMERY W KKK
EWANGELII
KKK nr 249 – 252
Środa – 16.05.
1,40 – 45
W jaki sposób Kościół wyraża swą wiarę trynitarną?
4. Popatrz na los trędowatego w Kpł 13,45 i n. Wierzono, że trąd był karą za ciężkie grzechy i uzdrowienie z niego było zarezerwowane tylko dla Boga (porównaj Lb12,1 – 16) Mesjasz to ten, który
przywraca człowiekowi pełne zdrowie fizyczne i duchowe. Jezus wysyłając uzdrowionego do kapłanów (por. Kpł 14, 2 – 20) służyło jako świadectwo tego, że misja Jezusa ma podłoże religijne.
Uzdrowiony trędowaty staje się głosicielem Ewangelii.
KKK nr 253 – 256
Czwartek – 17.05.
2,1 – 12
Co to jest substancja i relacje Osób Trójcy Świętej?
4. Dom, w którym dzieje się ta scena to najprawdopodobniej dom Szymona. Użyta przez Jezusa formuła odpuszczania grzechów nie zawiera imienia Boga, ale w ten sposób zasugerował, że to On odpuszcza grzechy. Stąd wzburzenie uczonych w Piśmie – „On bluźni”. To stwierdzenie przywodzi na
myśl późniejszy proces Jezusa. Jezus używa też tytułu „Syn Człowieczy”. Ma on sens mesjański
(por.Ez 2,1; 3,1 – 4 i n. oraz Dn7,13 – 14) Objawia się więc tu jako Mesjasz pełen Bożej mocy.
KKK nr 257 – 260
Piątek – 18.05.
2,13 – 17
W jaki sposób działają trzy Osoby Boskie?
4. Scena ma przywołać w pamięci powołanie nad Jeziorem pierwszych uczniów. Teraz zostaje powołany publiczny grzesznik – znienawidzony przez lud i uczonych w Piśmie celnik. Wspólne przebywanie
a zwłaszcza posiłek z grzesznikiem był powodem rytualnej nieczystości. Mianem grzesznika określano ludzi o wątpliwej moralności: rozpustników, nierządnice, złodziei, przewoźników na zwierzętach,
marynarzy, sklepikarzy, rzeźników, medyków, praczki, tkaczki, grabarzy, śmieciarzy itp. Zasiadanie z
nimi Jezusa jest znakiem, że nastał czas przebaczenia. Tytuł „lekarza” przywołuje proroctwa Oz6, 1 –
3 i Jr 30,17)
KKK nr 261 – 267
Sobota – 19.05.
2,18 – 22
Utrwalenie wiadomości
4. Jezus używa tytułu Oblubieńca, bo przymierze Boga z ludźmi jest traktowane jak zaślubiny (por.
Iz54,5 – 6; 62, 4 – 5) Zerwane przez grzechy Przymierze teraz jest odnawiane. Zapowiadane proroctwa o wybornej uczcie spełniają się (Iz 25, 6 – 9). To znak zwycięstwa Boga nad złem. Uczniowie Jego są pierwszymi zaproszonymi na to wesele. Czasy zaślubin Boga z ludźmi zostały zainaugurowane.
Dwa wymowne obrazy, przez które Jezus daje do zrozumienia, że wraz z Nim rozpoczęła się nowa
era: stare szaty i stare bukłaki symbolizują judaizm i jego rytualizm. Nowe szaty i nowe bukłaki
oznaczają tyle, że: „łaska i prawda przyszły przez Jezusa” (por. J 1,16 – 17)
KKK nr 268 – 271
Niedziela – 20.05.
2,23 – 28
Co znaczy, że Bóg jest wszechmogący?

4.

Animatorzy
diakonii
Ewelina Konieczna
diakonia modlitewna
Andrzej Paśkiewicz
diakonia uwielbienia
Magdalena Pachalska
diakonia prowadzenia
spotkań
Marcin Zacharski
diakonia modlitwy wstawienniczej i uwolnienia
Wojciech Wojdyło
diakonia liturgiczna
Klaudia Winiarska
diakonia medialna
Alicja Cyrnek
diakonia organizacyjna
Paweł Wiśniowski
diakonia technicznoporządkowa
Barbara Zacharska
diakonia prorocka

W świętym dniu szabatu zabronionych było 39 rzeczy. Wśród nich wszystkie czynności związane ze
żniwami. Łuskanie kłosów zostało przez uczonych w Piśmie zrównane z pracą żniwiarzy. Jednakże
Jezus przywołuje fakt z Pisma Świętego Starego Testamentu (1Sm 21,1 – 7) dotyczący Dawida, który
był figurą (zapowiedzią) Mesjasza. Jezus więc tym wywodem wykazuje zgorszonym Żydom, że On
jest zapowiadanym Mesjaszem i On wprowadza nowy porządek zbawczy i nowe prawo. „Pan Szabatu” to kolejne określenie Jezusa, oznaczające, że ma On władzę nad tym, co ma swe źródło w Bogu.
Ma więc władzę samego Boga.
KKK nr 272 – 278
Poniedziałek – 21.05.
3,1 – 6
W jaki sposób Bóg objawił swoją wszechmoc?
4. Synagoga – miejsce, gdzie powinno być wypełniane Prawo. Szabat był pierwotnie świętowaniem
wyzwolenia z niewoli egipskiej. Z czasem stał się legalnym obowiązkiem pod sankcjami. Jeżeli Jezus
łamie to prawo, to tylko w tym celu, aby przywrócić jego pierwotne znaczenie. Jednocześnie dokonuje dzieła wybawienia, czyli pełni tę rolę jaką wiązano z zapowiadanym Mesjaszem. Niestety, faryzeusze i uczeni w Piśmie dobrowolnie zamykają się na Dobrą Nowinę. Jezus uzdrawiając uschłą rękę
ilustruje zbawienie, które przynosi. Postawa przeciwników zdradza już to, co w ostateczności zrobią
z Jezusem. To subtelnie zapowiedziana Męka Jezusa, której powodem będzie zakwestionowanie
przez Jezusa porządku ustanowionego przez ludzi. Charakterystyczna jest przemyślana kompozycja
tego opowiadania, aby czytelnika skłonić do refleksji nad postawionym w centrum pytaniem: „Co
można… uczynić dobro czy zło? życie ocalić czy zabić?” Zwróć uwagę na przeciwieństwa: Jezus
wchodzi do synagogi a na końcu faryzeusze z niej wychodzą; chory zostaje uzdrowiony; Jezusa śledzą a On patrzy na nich z gniewem; Jezus pyta a oni milczą. Zabójczym zamiarom ludzi Jezus przeciwstawia zbawienny zamysł Boga.
KKK nr 279 – 281
Wtorek – 22.05.
3,7 – 12
Dlaczego tak ważna jest prawda o Bogu Stwórcy?
4. Tłumy przyciąga sława Jezusa, jako uzdrowiciela (wers 8b). Lud wierzył, że sam kontakt z Nim wybawi ich od wszelkiego zła. Natomiast cuda Jezusa są tylko znakami potwierdzającymi Jego naukę.
Nie mogą prowadzić ludzi do fałszywej nadziei, że pełne uwolnienie od zła dokona się już teraz w
doczesności. Jego misją jest ogłoszenie Królestwa Bożego. Także demonom nakazuje milczenie, aby
prawdziwe określenie „Syn Boży”, nie spowodowało w ludziach fałszywej wiary w Mesjasza tylko
ziemskiego. Dopiero Męka i Zmartwychwstanie będą właściwym do tego światłem, by zrozumieć 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 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 Wiary).
We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.

Ogłoszenia
1. 22.05.2018r. (wtorek) zapraszamy do kaplicy DD Tabor na godz.17.00 na Adorację Najświętszego Sakramentu, a
na godz.18.00 na Eucharystię i Różaniec. O godz. 19.15 w małej auli (główny budynek DD Tabor) odbędzie się
spotkanie formacyjne - grupki dzielenia.
2. 29.05.2018r. (wtorek) zapraszamy do kaplicy DD Tabor na godz.17.00 na Adorację Najświętszego Sakramentu, a
na godz.18.00 na Eucharystię. O godz. 19.15 w małej auli (główny budynek DD Tabor) odbędzie się spotkanie
formacyjne.
3. W związku z aktualizacją danych osobowych Pogotowia Modlitewnego osoby pragnące kontynuować uczestnictwo proszone są o ponowne przesłanie smsa z imieniem, nazwiskiem oraz adresem 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”

