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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) 

 
 

   „Zrzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma, nigdy nie dopuści,  

aby się zachwiał sprawiedliwy.” 

Ps 55,23 

Teksty do medytacji od 23.05. 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 spo-

tkać osobiście z Jezusem, słuchając Jego pouczeń skierowanych do Ciebie, przyglądając się Jego dzia-
łaniu, 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 – 23.05. 3,13 – 19  
KKK nr 282 – 289  
Z jakich powodów prawda o stworzeniu jest tak ważna 
dla całego życia ludzkiego? 

 4. Wokół Jeziora są tylko wzgórza, stwierdzenie „góra” przywołuje więc na myśl Górę Synaj przy której 
Bóg zgromadził 12 pokoleń Izraela, aby uczynić z nich lud Boży. 12 apostołów to narodziny nowego ludu 
Bożego. Mają „z Nim być i mają głosić naukę”. Całość opowiadania ujawnia początki Kościoła, który 
został założony bezpośrednio przez Jezusa osobiście. Kościół, to instytucja, która wyrasta w sercu Jego 
misji. 

Czwartek – 24.05. 3,20 – 21 
KKK nr 290 – 292  
Kto stworzył świat? 

 4. Rodzina Jezusa przychodzi napomnieć Go i powstrzymać. Ich przyjście jest inspirowane 
oskarżeniami o szaleństwo Jezusa. Negatywne nastawienie i wola aby Go „pochwycić” sugeru-
je ideę porwania. To samo wyrażenie jest użyte w opisie Męki Jezusa dla wyrażenia aresztowa-
nia Go.  

Piątek – 25.05. 3,22 – 30 
KKK nr 293 – 294  
Dlaczego został stworzony świat? 

 4. Belzebub – to synonim szatana. Dosłownie oznacza „władca much”. Jezus jest oskarżony, że 
egzorcyzmuje jego mocą i że działa mocą szatana. To oszczerstwo, na które Jezus odpowiada 
przypowieścią o podzielonej rodzinie (dom). Mocarzem jest Jezus. Przyszedł na świat jako Me-
sjasz, aby zniszczyć dom szatana, bo jest mocniejszy od niego. Jest od  niego mocniejszy i może 
go zniszczyć. Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu oznacza w tym przypadku przypisywa-
nie szatanowi dzieła, które należy do Ducha Świętego. Oznacza też zamykać się na Boże prze-
baczenie, na dzieło zbawcze z Ducha Bożego.  

Sobota – 26.05. 3,31 – 35  
KKK nr 295 – 298  
W jaki sposób Bóg stworzył świat? 

 4. Ewangelista akcentuje radykalne zdystansowanie się Jezusa od więzów krwi. Jego rodziną są 
ci, którzy pełnią Bożą wolę, którzy słuchają Słowa. Tak Mk definiuje Kościół jego czasów. Prze-
śladowanie rzymskie doprowadziło wiele rodzin do separacji. Członkowie prześladowanego 
Kościoła, stworzyli między sobą więzy rodzinne i bardzo zaangażowali się w budowaniu wspól-
noty chrześcijańskiej. To im Mk pokazuje, że Jezus był zmuszony radyklanie zdystansować się 
wobec swoich bliskich, aby zachować właściwy sens swojej misji.  

  

 

 

 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 

 

Niedziela – 27.05. 4,1 – 9 
KKK nr 299 – 301  
Czy to, co Bóg stworzył pozostawił samemu sobie? 

 4. Jezus jest siewcą Dobrej Nowiny. Ten zasiew spotka się z różnym przyjęciem. Przeszkodami 
w tym zakresie są destrukcyjne siły zła – złe duchy, uczeni w Piśmie, faryzeusze, Jego krewni. 
Nadzieja związana jest z tymi, którzy uwierzą – z uczniami. Mk w ten sposób zwraca się do 
czytelników z Rzymu. Nie powinni zrażać się niepowodzeniami szerzenia Ewangelii w Palesty-
nie.  

Poniedziałek – 
28.05. 

4,10 – 12 
KKK nr 302 – 305  
Co oznacza Opatrzność Boża? 

 4. Ten tekst jest zrozumiały dopiero, gdy potraktujemy go, jako odnoszący się do czasu redakcji 
Mk. W tym czasie Ewangelia w Palestynie napotykała sprzeciw. Większość Żydów jej nie przyję-
ła. Aby wyjaśnić tą odmowę przyjęcia Ewangelii, chrześcijanie odwoływali się do Pisma Święte-
go. Rozumieli odrzucenie Mesjasza przez Izrael jako coś przewidzianego w planach Bożych. 
Odwoływali się do Iz 6,9 – 10. Mk chce wyjaśnić czytelnikom pozorną porażkę swego Mistrza, 
aby ich wezwać do udziału w skutecznej mocy Ewangelii. 

Wtorek – 29.05. 4,13 – 20  
KKK nr 306 – 308  
W jaki sposób człowiek może współpracować z 
Opatrznością Bożą? 

 4. To wyjaśnienie wydaje się być adresowane do młodego Kościoła po paschalnego. Uczniowie, 
choć są uprzywilejowaną grupą słuchaczy, nie są jednak mniej ślepi i głusi duchowo. Także nie 
widzą i nie słyszą. Nasieniem jest „słowo” = Dobra Nowina. Przez tę perykopę czytelnik jest 
wezwany do rachunku sumienia, czy czasem nie ma w nim czegoś, co szkodziłoby kiełkowaniu i 
wzrostowi słowa w nim. 

 
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. 29.05.2018r. (wtorek) zapraszamy do kaplicy DD Tabor na godz.18.00 na Eucharystię i Różaniec połą-
czony z  uwielbieniem. 

2. 05.06.2018r. (wtorek) zapraszamy na Wieczór Charyzmatyczny. W programie: konferencja, Euchary-
stia, Adoracja i uwielbienie Najświętszego Sakramentu (miejsce: aula DD Tabor). Konferencję wygłosi 
ks. Krzysztof Kołodziejczyk. 
 

 

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” � 


