29 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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„Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi”
Mk 10,31

Teksty do medytacji od 30.05. 2018 r.
1.
2.

Postaw się w obecności Pana, uświadamiając sobie przed Kim stoisz i z Kim masz rozmawiać.
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 309 – 314
Środa – 30.05.
4,21 – 23
Dlaczego istnieje zło?
4. Wyrażenie „lampa przychodzi” (w.21a) to odniesienie do Jezusa, który przyszedł ze światłem prawdy i swego Słowa, na ziemię. Wraz ze śmiercią i zmartwychwstaniem Lampa rozbłyśnie w pełni.
KKK nr 315 – 324
Czwartek – 31.05.
4,24 – 25
Dlaczego Bóg dopuszcza zło?
4. Wezwanie do słuchania jest związane z „miarą”. To synonim słuchania, przyjmowania z wiarą, wydawania plonu. „Będzie wam odmierzone” – oznacza przyszły sąd Boży. „Miara, którą mierzymy” –
to ludzka wolność, wpływa na to, czy słuchane Słowo padnie na żyzną glebę, czy nie. „Kto ma” – to
zwrot oznaczający pełne wiary zrozumienie, odkrycie Jezusa – Lampy. Oni otrzymają jeszcze większe
zrozumienie Jego Osoby, dzieła i Królestwa Bożego. Ci którzy „nie mają”, pogrążą się jeszcze bardziej w ciemności, którą wybrali z własnej winy. Uparte trwanie w opozycji wobec objawiającego się
Jezusa jest narażaniem się na sąd i pozbawienie wszystkiego.
KKK nr 325 – 327
Piątek – 01.06.
4,26 – 29
Co Bóg stworzył?
4. Ustanowienie Królestwa obejmuje cały proces rolny: zasiew, wzrost itd. Skupić się należy na mocy
Bożej, dzięki której ten wzrost się dokonuje. Bóg przez swe ciągłe i ciche lecz skuteczne działanie,
realizuje swoje zamiary – wzrost Królestwa Bożego. Nawet, jeśli człowiek przeżywa czas próby, w
której Bóg zdaje się być nieobecnym.
KKK nr 328 – 333
Sobota – 02.06.
4,30 – 32
Kim są aniołowie?
4. Z małego ziarna wzrasta wielka roślina. Podobnie z Królestwem Bożym. Maleńkość jego początków
zapowiada wielki skutek. Obraz gigantycznej rośliny, osłaniającej wielość zebranych ludów jest biblijny np. w Ez 31 oraz Dn 4,7 – 9, który należy rozumieć w ten sposób, że Królestwo Boże ma zasięg
uniwersalny. Podobnie też może być osądzane działanie Jezusa – nieznaczące jak małe ziarno gorczycy. Ale za nim powstaje dzieło o ogromnej żywotności, które obejmuje cały świat.
KKK nr 334 – 336
Niedziela – 03.06.
4,33 – 34
W jaki sposób aniołowie są obecni w życiu Kościoła?
4. Przypowieści były właściwym sposobem nauczania Jezusa, bo dostosowanym do prostych słuchaczy. Czynił to zawsze w takim stopniu, w jakim byli oni zdolni zrozumieć. Jednakże te same przypowieści pozostały tajemnicą dla Ludu Wybranego, który się z Ewangelią, której nie chciał przyjąć. Aby
przyjąć misterium Jezusa trzeba uwierzyć i pójść za Nim aż po Jego Mękę i Zmartwychwstanie.
KKK nr 337 – 342
Poniedziałek – 04.06.
4,35 – 41
Co mówi Pismo Święte o stworzeniu świata widzialnego?
4. Wszystko zaczyna się od pójścia za poleceniem Jezusa. Wieczór i noc to czas działania złego ducha.
Głębokie wody uważane są za miejsce przebywania demonów. Przeciwległy brzeg względem Galilei
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to teren wrogi i pogański. Uczniowie zostają poddani ciężkiej próbie. Jezus objawia swoją moc nad
żywiołem, jak egzorcyzm nad opętanym w Kafarnaum. To zdarzenie ma służyć pogłębianiu odpowiedzi na pytanie „kim On – Jezus jest?” Całe życie jest ciągłą walką. Sen Jezusa, który sprawia wrażenie, jakby był nieobecny, przywołuje na myśl Jego śmierć. Podobnie jak teraz brakuje im wiary
tym bardziej pod krzyżem brak wiary uczniów będzie szczególnie widoczny. Po śnie Jezusa wszystko
się zmienia. Zmartwychwstały Jezus objawi swe zwycięstwo nad złem i siłami śmierci. Tylko Bóg ma
władzę nad otchłanią śmierci. Całe to zdarzenie poucza o godności i tożsamości Jezusa – To Bóg z
całą boską mocą. Obraz burzy przypomina o tym, że Jezus posłał z misją apostołów do pogan, zawładniętych przez demoniczne siły.
KKK nr 343 – 349
Wtorek – 05.06.
5,1 – 20
Jakie miejsce zajmuje człowiek w dziele stworzenia? Co
łączy dzieło stworzenia i Odkupienia?
4. Kraj Gerazeńczyków – to nazwa, która oznacza miejsce obce dla Żydów. To czas konfrontacji Jezusa
ze światem pogańskim zdominowanym przez złego i śmierć. Opętany i to co się z nim dzieje to obraz tego świata. Legion rzymski to od 4 do 6 tysięcy ludzi. Świnie są dla Żydów nieczyste – jakby demoniczne. Jezus jest sam pośród tej wielości zła. Pęd świń do jeziora, to posłanie demonów do ich
pierwotnego siedliska, to ich pokonanie. Ubranie dotąd nagiego człowieka, teraz wyzwolonego,
oznacza odzyskanie godności. Prośba o odejście Jezusa zakłada z jednej strony straty materialne
(utrata 2000 świń) ale ma głębsze znaczenie – świat pogański odrzuca Zbawiciela. Jeszcze nie rozumieją, że Go potrzebują. Uwolniony natomiast, ma być w tym świecie pogańskim świadkiem Dobrej
Nowiny o zbawieniu.
Wszystkim wytrwale i mniej cierpliwie pracującym z podanym materiałem z serca błogosławię +
Ks. Krzysztof

Alicja Cyrnek
diakonia organizacyjna
Paweł Wiśniowski
diakonia technicznoporządkowa
Barbara Zacharska
diakonia prorocka

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. 05.06.2018r. (wtorek) zapraszamy na Wieczór Charyzmatyczny. W programie: konferencja, Eucharystia, Adoracja i uwielbienie Najświętszego Sakramentu (miejsce: aula DD Tabor). Konferencję wygłosi
ks. Krzysztof Kołodziejczyk.
2. 12.06.2018r. (wtorek) zapraszamy do kaplicy DD Tabor od godz. 17.00 na Adorację Najświętszego Sakramentu i Eucharystię. O godz. 19.15 w małej auli w głównym budynku spotkanie formacyjne
(uwielbienie, nauczanie).
3. 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”

