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Spotkania Wspólnoty 
odbywają się 

według harmonogramu 
umieszczonego na stro-

nie Wspólnoty 
w Domu Diecezjalnym 

„Tabor” 
ul. Połonińska 25 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   „Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, do-

broć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma prawa” 

Ga 5,22-23 

Teksty do medytacji od 18.10.2018 r.  

� 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 Je-
go działaniu, by pozwolić Jemu zadziałać w Twoim życiu.  

� Sformułuj modlitwę przy pomocy treści przeczytanej perykopy w dowolnej formie. 
� Zadanie, wskazówka lub komentarz w tabeli 
� Do jakich działań, czynów, dzieł czujesz się przynaglony przez to Słowo? 
� Zapisz swoje postanowienie, by wieczorem zrobić rachunek sumienia z wypełnienia Bożego we-

zwania płynącego z tego słowa. 
� Przeczytaj wskazany na dzień fragment Katechizmu Kościoła Katolickiego. 

 

DZIEŃ 
FRAGMENT 
EWANGELII 

NUMERY W KKK 

Czwartek – 18.10. Mk 9,38-41 464 - 468 Prawdziwy Bóg i człowiek 

Do Jezusa podchodzi Apostoł Jan, ten, który jest często nazywany umiłowanym uczniem. Jakże jego 
zachowanie jest różne od prawdziwej miłości (zob. 1 Kor 13,1-13). W Janie jest echo sporu uczniów o 
pierwszeństwo, nic nie zrozumieli z dziecka, które Jezus im postawił. Zazdrość jak u małych dzieci. Za-
zdrość nie ma nic wspólnego z miłością. Imię Jezusa jest tym, co daje „moc”. Jezus z hbr. Bóg który jest 
zbawieniem. Sednem Ewangelii jest zobaczenie mocy Imienia Jezus. Jezus uczy, że inni ludzie także mo-
gą pełnić dobro, ale nie muszą być tacy sami jak my. Bogactwem wspólnoty jest jej różnorodność. Źle 
mówić – gr. kakologesai oznacza bluźnić, złorzeczyć. Jezus pokazuje tutaj zupełnie inną perspektywę. 
Ten kto jest blisko Jezusa, blisko sercem, powinien być Jego świadkiem, w Jego imię dokonywać cudów. 

Piątek – 19.10. Mk 9,42-50 469 – 470  Sposób Wcielenia 

Uczeń Jezusa ma dawać świadectwo, nie gorszyć. W języku greckim użyto tutaj czasownika skandalidzo, 
tzn. gorszyć innych, zastawiać pułapkę, zasadzkę, postawić przeszkodę na drodze. Uczeń Jezusa nie ma 
tak postępować. Ale Jezus wszystkich przestrzega, aby w odmienności nie być tym, który w jakikolwiek 
sposób będzie oddziaływał źle na kogokolwiek. Jego uczniowie mają walczyć ze złem, z szatanem, z jego 
królestwem, a nie je budować. Morze to symbol śmierci. Zaś kamień młyński, w zasadzie z greki kamień 
ośli, czyli wielki, że do obracania go w żarnach używano siły osła, nie daje szans na uratowanie. W staro-
żytnym świecie był to ciężki rodzaj kary. Wierzono, że duchy topielców na zawsze krążą nad wodami i 
nigdy nie zaznają spokoju. Zamiast więc grzeszyć, mamy czynić dobro, w każdy możliwy sposób. 

Sobota – 20.10. Mk 10,1-12 471-474 Dusza ludzka i ludzkie poznanie Chrystusa 

Faryzeusze mają nieczyste intencje wobec Jezusa. To grupa, która była przeciwna nauczaniu Jezusa. 
Jednak Zapis w Pt 24,1, o którym mówią faryzeusze był wówczas rozpowszechniony. Rozprzestrzeniała 
się wówczas tendencja, że nawet źle przygotowany posiłek może być pretekstem do rozwodu, głównie 
przez uczniów rabbiego Hillela. Jezus w odpowiedzi używa innego, ważnego fragmentu Pisma Świętego. 
Złączy się – w grece użyto tutaj słowo proskollaomai, tzn. przylgnięcie, wręcz przyklejenie się do drugiej 
osoby. Złączy się w j.greckim czasownika sydzeugnymi, które oznacza złączenie, zaprzęgać do wspólnego 
jarzma. Oba czasowniki pokazują niezwykłą bliskość. Gdy się je rozerwie zawsze pozbawia się jakiejś 
części drugą osobę. 

Niedziela – 21.10. Mk 10,13-16 
475 – 478 Ludzka wola Chrystusa oraz Jego prawdziwe 
ciało i Serce 

Jezusowi zależy, aby przyjąć Królestwo jak dziecko. Dziecko jest szczere, otwarte na nowe rzeczy, dużo 
pyta, nie ma uprzedzeń i stereotypów. Jest nieufne, dopóki nie uzna kogoś za dobrego, ale jak uzna to 
ufa bezgranicznie. Każdy człowiek był kiedyś dzieckiem, ma te same cechy w sobie. Dorosłość wiekowa 
nie oznacza dorosłości wiary.  
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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 

 

Poniedziałek – 22.10. Mk 10,17-27 479 – 483 powtórka 

Ów młody człowiek był zagubiony. Wszystko dokonuje się w szybkim tempie. Możliwe, że był to ostatni 
dzwonek na spotkanie z Jezusem. Jezus spojrzał z miłością. Greckie emblepsas znaczy zbadać, spojrzeć, 
rozpoznać. Jezus wszystko to zrobił z miłością i tak patrzy na każdego człowieka. Reakcja młodzieńca jest 
inna – jest smutny. greckiego czasownika stugnazao, który oznacza być smutnym, mrocznym, posęp-
nym. Pojawia się on, gdy człowiek jest do czegoś mocno przywiązany, zbyt mocno. Bogactwo na ziemi 
powoduje ociężałość. Warto skupić się na bogactwach swojego życia, które przeszkadzają w kroczeniu 
za Jezusem 

Wtorek – 23.10. Mk 10,28-31 484-486 Poczęcie z Ducha Świętego 

Apostołowie byli pierwszymi, którzy z powodu Chrystusa porzucili swoje zajęcia i rodziny (por. Mk 1,16-
20.29-31; 2,13-17). Piotr wyraźnie  podkreśla, że oni, w przeciwieństwie do bogatego człowiek, opuścili 
wszystko i poszli za Nim, nie wiedząc, co ich czeka. Powodem opuszczenia swoich rodzin i posiadłości 
jest osoba Jezusa i Ewangelia. Nagroda otrzymana za porzucenie wszystkiego, aby być uczniem Jezusa 
jest stokrotna, ale udziałem uczniów będzie także los ich Mistrza, czyli prześladowania (por. J 15,20). 
Sam Jezus jest przykładem, że ma wiele domów, do których przychodzi (por. 7,17; 9,28), a prawdziwe 
więzy między ludźmi tworzą się dzięki słuchaniu Słowa Bożego (por. 3,31-35), które jest prawdziwym 
pokarmem człowieka (por. Mt 4,3n). Warto zauważyć, że Nowy Testament jako prawdziwe bogactwo 
ukazuje nadzieję (por. Rz 15,13), dobre czyny (por. 2Kor 9,8) i wiarę (por. Jk 2,5). 

Środa – 24.10. Mk 10,32-34 487-489 Narodzenie z Maryi i Jej przeznaczenie 

Jezus zdąża do Jerozolimy, świadomy tego co Go czeka i swojej misji. Pęd jest ogromny, Jezus wręcz 
wyrywa się do swojego zadania. Warto zobaczyć, że to Jezus poszedł pierwszy, wyprzedził wszystkich. To 
miejsce w które idzie – miejsce walki ze złym duchem, miejsce śmierci, nie jest nieznane, ale poznane i 
wygrane dzięki Jezusowi. To już się dokonało. Różne są reakcje ludzi: strach, podziw. Jezus zawsze budzi 
różne emocje. Kolejny raz Jezus przypomina o cierpieniu. Mówi to do Dwunastu. I pada słowo: idziemy, 
to jest zaproszenie do wspólnego kroczenia. Tego nie było w innych zapowiedziach. Jezus zaprasza każ-
dego ucznia do wejścia w tajemnicę cierpienia i śmierci. W Jego Ewangelii i na Jego drodze to ważny i 
nieodłączny element. To zaproszenie w liczbie mnogiej ma równocześnie dać nadzieję, wzbudzić zaufa-
nie i odwagę do życia tą nauką Jezusa 

 
Na owocną pracę formacji ze Słowem Boga, błogosławię + 

                                                                                                         ks. Damian 

Intencje do modlitwy 
 

� Za małżeństwa z naszej wspólnoty, o umocnienie ich więzi oraz za rozeznajacych swoje 
powołanie o otwartość serca 

� Za wspólnotę o oczyszczenie z każdej formy zła oraz umocnienie w dobru 
� Za błądzących w wierze, odrzucających nauczanie Jezusa oraz za poszukujących wiary, o 

łaskę Ducha Świętego dla nich 
 

Ogłoszenia   
1. Przypominamy, że ks. Damian zobowiązał wszystkich członków wspólnoty do co-

dziennej modlitwy Anioł Pański w intencji naszej wspólnoty. 
2. W dniach 3-4.11.2018r. odbędzie się VIII Podkarpackie Forum Charyzmatyczne w Kro-

śnie. Temat forum: „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 każ-
dym 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” � 


