
 

 10 październik 2018 BIULETYN WSPÓLNOTY, ROK X, NUMER 471 

Spotkania Wspólnoty 
odbywają się 

według harmonogramu 
umieszczonego na stro-

nie Wspólnoty 
w Domu Diecezjalnym 

„Tabor” 
ul. Połonińska 25 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   „Alleluja. Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go, wszystkie ludy, 

bo Jego łaskawość nad nami potężna, a wierność Pańska trwa na wieki” 

Ps 117,1-2 

Teksty do medytacji od 11.10.2018 r.  

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 działa-
niu, 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 
FRAGMENT 
EWANGELII 

NUMERY W KKK 

Czwartek – 11.10. Mk 8,22-26 430 - 435 Znaczenie Imienia Jezus 

Jezus idzie do Betsaidy. To miejsce tłumaczy się jako dom rybaka. Jezus przychodzi jako Pierwszy Rybak, 
dlatego do tej misji zaprasza uczniów (warto wspomnieć na powołanie Piotra i łowienie ryb, a łowienie 
ludzi). Jezus jest tym który leczy, będąc blisko człowieka. Jezus nie boi się nas i naszej choroby, trudzi się 
przy tym: dotyka za ręce, od wieków to znak bliskości. Kiedyś wierzono, że to ślina jest lekarstwem. 
Ludzie szukali śliny ludzi znanych. Śliną Jezusa jest jednak to co wychodzi z Jego ust, a jest to Słowo Boga 
(Mt 4,4). Chcąc być dotkniętym przez Jezusa trzeba przyjmować Jego Słowo. Uzdrowienie wymaga cza-
su. Bóg ma czas. 

Piątek – 12.10. Mk 8,27-33 436 – 440 Znaczenie Imienia Chrystus  

Cezarea Filipowa to miasto rozbudowane za czasów syna Heroda, Filipa, który chciał utwierdzić swoją 
władzę i pokazać przynależność do świata rzymskiego. Jezus w tym miejscu zadaje pytanie o samego 
siebie, pokazują kto daje prawdziwą wolność – człowiek czy Bóg. Pytanie o opinie tłumu to wstęp do 
opinii osobistej, która określa w pewnym stopniu relacje do Jezusa. Tak szybko jak Apostołowie odkryli 
prawdę, tak szybko nie zgadzają się na Jezusową wizje zbawienia. Odrzucanie cierpienia i jego wartości 
jest sprzeczne z nauką Jezusa. On nie głosi Ewangelii sukcesu. W Jego nauce jest miejsce na cierpienie. 
Kto postępuje inaczej jest szatanem (z j. gr to przeciwnik). 

Sobota – 13.10. Mk 8,34-9,1 441 – 445 Kim jest Jedyny Syn Boży 

Jezus kontynuuje naukę o cierpieniu i krzyżu, tym razem nie jednak wobec samych uczniów, ale wobec 
całego tłumu. Jezusowi zależało, aby każdy Jego uczeń wiedział, że w kroczenie za Nim wpisane jest 
cierpienie. Tak jak zapraszał do innych rzeczy, tak zaprasza do niej. Jezus to nie gwałciciel, zawsze mówi: 
kto chce. Cierpienie i jego przyjęcie w Jego słowach stają się formą ewangelizacji, dzięki której człowiek 
ocali swoją duszę – to wyrażenie potępienia wiecznego. 

Niedziela – 14.10. Mk 9,2-8 446 – 451 Jezus jako Pan 

Przemienienie Jezusa ukazuje Jego godność Syna Bożego. Pojawia się ono bardzo blisko pytania Jezusa o 
to, kim On jest? Przemienienie dokonało się na Górze Tabor wg tradycji. Zbocza jej są strome i zalesione, 
a szczyt płaski. Już w czasach przedizraelskich Tabor był świętą górą; na niej znajdowało się kultyczne 
miejsce Izraela (Pwt 33,19), które zwalczał Ozeasz (Oz 5,1). Na niej Barak zgromadził wojowników z po-
kolenia Zabulona i Neftalego i u jej podnóża pobił wojska kananejskie dowodzone przez Siserę. (Sdz 4,6; 
Ps 89,13). Była to ważna góra. Objawienie w obecności Eliasza i Mojżesza, pokazuje ciągłość wiary, która 
przez proroków (symbolizuje Eliasz – największy z proroków Starego Testamentu) doprowadza do Jezusa 
oraz przez Prawo, które symbolizuje Mojżesz (dawca prawa żydowskiego – TORY). Jezus jest ich wypeł-
nieniem i szczytem i to w Nim może się dokonać przemienienie. Obecność uczniów i uczestnictwo w tym 
wydarzeniu pokazuje powołanie człowieka do przemiany, by widzieć samego Jezusa. 

Poniedziałek – 15.10. Mk 9,9-13 452 – 455 powtórka 
Jezus zabrania uczniom ujawniać prawdy o Nim do czasu Zmartwychwstania. Ewangelie dzisiejszą trzeba 
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czytać przez klucz Przemienienia. Jezus objawi siebie w Zmartwychwstaniu. Świat, który jednak nie jest 
przemieniony będzie dalej odrzucał Eliasza (jak w 1 Krl 17-19) i nie będzie słuchał głosu Jezusa (Mk 9,7). 
Apostołowie nie są jeszcze przemienieni bo powołują się na uczonych w Piśmie. Ich mentalność patrze-
nia na świat tylko przez pryzmat Tory – Prawa, kosztem wiary i serca, siedzi w Apostołach, a jest 
sprzeczna z Jezusem.  
Wtorek – 16.10. Mk 9,14-29 456 – 460 – Dlaczego Słowo stało się ciałem? 

Podziw tłumu wobec Jezusa jest wynikiem doświadczenia części Przemienienia. Mimo mocy udzielonej 
uczniom wcześniej (Mk 3,15), nie radzą sobie ze złym duchem. Tylko i wyłącznie Jezus ma moc poradzić 
sobie ze złym, sami z siebie nic nie mamy. Wyrażenie od dzieciństwa pokazuje, jak wiele zranień może 
być w nas z tego okresu i jak one rzutują na naszą postawę życia i wiary dzisiaj. Warto jej się przyjrzeć w 
mocy Jezusa. Istotą tej Ewangelii nie jest egzorcyzm, ale wiara, bo dla Jezusa wszystko jest możliwe. 
Pytania Apostołów na osobności pokazują ich niedojrzałość i ucieczkę przed wstydem. Wskazania Jezusa 
na modlitwę i post w kontekście wiary w tej Ewangelii pokazują formy jej rozwoju. 

Środa – 17.10. Mk 9,30-37 461 – 463 Wcielenie 

Apostołowie dalej nie rozumieją nic ze znaczenia zapowiedzi męki Jezusa. To druga zapowiedź, blisko 
pierwszej i perykopy o Przemienieniu. Cierpienie jest wpisane w wiarę. Strach przed cierpieniem wzma-
ga strach przed stawianiem Jezusowi pytań. Apostołowie są zamknięci w sobie i w swoim gronie bez 
Jezusa, stąd sprzeczki między nimi i pytanie Jezusa o rozprawy ich w drodze. Pomimo 3letniego stażu w 
drużynie Jezusa, Apostołowie uczą się dzisiaj zaufania – jak dziecko, które pozwala się zabrać i rozwoju 
wiary – jak dorastanie dziecka, które zmienia się z każdym dniem. Tych cech im brakowało, zostali na 
etapie swoich marzeń i planów z początku działalności Jezusa i powołania. Jezus działa tu jak prawdziwy 
pasterz: upomina, przywołuje do siebie, wskazuje prawdziwą drogę. Mimo, że od pewnego momentu 
ciągle jest w drodze, dziś siada, pokazując ważność wydarzenia. Dzieje się to w Kafarnaum, miejscu po-
wołania Mateusza na Apostoła, miejscu gdzie mieszkała teściowa Piotra. Miejsce jest znaczne, bo ma 
pokazać uczniom, że dalej są dziećmi pomimo wieku i stażu, ale mają się prawidłowo rozwijać. 

 
Na owocną pracę formacji ze Słowem Boga, błogosławię + 

                                                                                                         ks. Damian 

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 małżeństw przeżywających kryzysy. 
� O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę. 
� We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
� Przypominamy, że ks. Damian zobowiązał wszystkich członków wspólnoty do codziennej modlitwy 

Anioł Pański w intencji naszej wspólnoty. 

 Ogłoszenia   
1. W dniach 15-16.10.2018r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena w Jasionce odbędzie 

się II Międzynarodowy Kongres  Ruchu „Europa Christi” – Podkarpackie 2018 pod hasłem: „Wizja Eu-
ropy w ujęciu św. Jana Pawła II”. Inicjatywa Ruchu „Europa Christi” zatacza coraz szersze kręgi, a ideą 
tego ruchu jest odbudowanie chrześcijańskiej tożsamości Europy. Zapisy na stronie 
https://deomeo.pl/europa. 

2. W dniach 3-4.11.2018r. odbędzie się VIII Podkarpackie Forum Charyzmatyczne w Krośnie. Temat fo-
rum: „Maryja przynosi Ducha”. Prowadzą Mocni w Duchu z o. Pawłem Sawiakiem SJ. Zapisy na stronie 
www.piotrajana.pl. Organizowany jest autobus do Krosna. Zapisy do 17.10.2018r. u Eli Dziedzic, tel. 
602-750-553. 

3. W dniach od 7-11.07.2019r. planowane są rekolekcje wakacyjne dla wszystkich Wspólnot Odnowy w 
Duchu Świętym Diecezji Rzeszowskiej w Lourdes. Koszt od 1,5 do 2 tys. zł. Podróż samolotem. Wylot z 
Krakowa. Koszt rekolekcji obejmuje m.in. nocleg, wyżywienie (śniadanie, obiadokolacja). Zapisy do 
końca listopada br. po każdym spotkaniu Wspólnoty. Zapisy będzie prowadzić Alicja Cyrnek. 

 

 

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” � 


