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Spotkania Wspólnoty 
odbywają się 

według harmonogramu 
umieszczonego na stro-

nie Wspólnoty 
w Domu Diecezjalnym 

„Tabor” 
ul. Połonińska 25 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Teksty do medytacji od 25.10.2018 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 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.  

Na owocną pracę formacji ze Słowem Boga, błogosławię + 

  ks. Damian 

Dzień Fragment 

Ewangelii 

KKK 

Czwartek Mk 10, 35-40 490 – 493 Niepokalane Poczęcie 

Piątek Mk 10,41-45 494 – 495 Posłuszeństwo i macierzyństwo 

Maryi 

Sobota Mk 10,46-52 496 – 498 Dziewictwo Maryi 

Niedziela Mk 11,1-11 499 – 501 Maryja zawsze Dziewica 

Poniedziałek Mk 11,12-14 502 – 507 Macierzyństwo Maryi w zamyśle 

Boga 

Wtorek Mk 11,15-19 508 – 511 powtórka 

Środa Mk 11,20-26 512 – 515 Misterium życia Chrystusa 

 

Czwartek – Apostołowie Jan i Jakub wyrażają to, co mieli w sobie wszyscy Apostołowie. Pomimo tego, że 

przed chwilą słyszeli o śmierci i sami byli do niej zaproszeni, to Apostołowie dalej myślą o stanowiskach. 

Pić kielich – w ST kielich jest często symbolem cierpienia, losu, śmierci (por. Ps 75, 9; Iz 51, 17-22; Jr 25, 

15.27.-31; Ez 23, 31-34) a szczególnie i Marka w Getsemani „Oddal ode Mnie ten kielich” (Mk 14, 36). 

„Chcemy” – to, co Jezus powiedział o swojej Męce ulotniło się, jakby było nigdy nie wypowiedziane i nie 

usłyszane. Jest to stałe zjawisko: człowiek odrzuca to, co mu się nie podoba. Wobec zapowiedzi słabości 

Syna Człowieczego, daje o sobie znać stale obecna w nas tęsknota, pragnienie posiadania mocy i chwały, 

która jest poniekąd naturalną reakcją na słabość i kruchość, której człowiek nieustannie doświadcza 

Piątek - Chrystus pokazuje, że jego uczeń nie jest powołany do wielkości ale do służby innym.  Użyto tutaj 

greckiego rzeczownika diakonos, tzn. pomocnik, diakon. Taki człowiek posiada swoją wolność osobistą, 

niezależność, ale pozostaje na usługach swojego pana. Jezus pierwszy przyszedł służyć, Jego uczeń ma 

robić to samo.  Wielkim jest ten, kto służy, pierwszym ten, kto staje się niewolnikiem wszystkich. To jest 

prawdziwa wolność (por. Ga 5,13) 

Sobota – Jerycho, to miejsce samego dołu: geograficznego (-230 m. jak morze), społecznego i religijnego. 

W tym mieście jest Bartymeusz, który symbolizuje człowieka dna – jest żebrakiem i niewidomym i siedzi – 

jest ograniczony. W zdegenerowanym mieście nie ma szans na przeżycie. Jego okrzyk określa kim jest 

Jezus: Syn Dawida – synonim oczekiwanego Mesjasza oraz Rabbuni – zdrobnienie nacechowane pozytyw-
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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 

 

nymi emocjami od słowa Rabbi (nauczycielu). Jest to o tyle ważne, że dzieje się to, gdy Jezus pędzi do 

Jerozolimy (zob. Mk 10,32). Staje się postacią która uzmysławia tłumom za kim idą. Jezus jest w tej scenie 

przedstawiony, jako ten, który słucha o potrzebach (zob. Mk 10, 36). Cud na końcu perykopy pokazuje, że 

Jezus ma moc ich czynienia i musi się On spotkać z wiarą człowieka. Warto zauważyć, że droga ucznia 

(nawróconego) jest to droga kroczenia za Jezusem. 

Niedziela – Jezus wraca do siebie, do swojego Miasta. W czasach Jezusa wiele osób zastanawiało się, czy 

Bóg mieszka w Świątyni. Jezus do niej wraca, do swojego domu. Jezus jedzie na osiołku, słano płaszcze, 

kładziono gałązki, śpiewano Hosanna. Są to czynności świadczące o kulcie wobec Jezusa, Jego ogromnym 

szacunku i traktowaniu Go przez ludzi, jak króla, zgodnie z innymi scenami ze Starego Testamentu (2 Krl 

9,13). Warto zauważyć, że Jezus nie dosiada źrebięcia, jak zwierzę. W grece użyto tu czasownika kathidzo, 

który oznacza zasiadać, niczym na tronie. Gałązki, płaszcze i ścisk tłumu pokazują, jak bardzo ludzie chcą 

być blisko Jezusa. 

Poniedziałek – drzewo figowe to symbol Izraela (zob. Jr 18,1-12), który pozornie ma życie (symbolizują 

liście) ale nie daje owocu (bez fig). Słodkie owoce fig były szlachetnymi owocami. Drzewo jest blisko Jero-

zolimy. Głodem Jezusa są dobre prawdziwe życie drzew z pięknymi owocami.  Na drzewie krzyża zawisł 

słodki owoc, który przyjął na siebie przekleństwo bezpłodności, nieużyteczności i zaniedbań Izraela. 

Wtorek – Jezus wraca do swojego domu – Świątyni.  Słowo Dom ma pokazać bezpieczeństwo ale i relacje, 

które ma cechować miłość, a nie handel. Celem spotkania z Bogiem nie jest handel na modlitwie i w życiu, 

ale prawdziwa relacja oparta na zaufaniu. Jezus uniżył się, że przyszedł mieszkać między ludźmi i uświęca 

to miejsce swoją obecnością. Potęguje to w. 16 występujący tylko w relacji Marka. Lud zachwyca się nauka 

Jezusa nie ze względu na piętnowanie faryzeuszy, ale prawdziwość słów Jezusa. 

Środa – kontekstem tej perykopy jest oczyszczenie Świątyni i przeklnięcie figowca. Żeby wydać dobry 

owoc, żeby odnaleźć Boga w świątyni trzeba wiary i modlitwy. Nie można jednak w nie wejść bez przeba-

czenia. Jest to istota chrześcijaństwa. Jezus przygotowuje człowieka na spotkanie z Bogiem przez przeba-

czenie na Krzyżu. w. 23 można rozumieć jeszcze symbolicznie: góra – miejsce spotkania z Bogiem, morze – 

symbol krainy złych duchów. Jeżeli człowiek z wiarą będzie prosił, miejsce spotkania z Bogiem przykryje 

morze złych duchów.  

                                                                                                   

Intencje do modlitwy 
 

 za dusze śp. ks. Marcina Szopińskiego 

  o nawrócenie dla zatwardziałych grzeszników 

  o miłość i jedność we wspólnocie 

 

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 

3. W dniach od 7-11.07.2019r. planowane są rekolekcje wakacyjne dla wszystkich 
Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Rzeszowskiej w LourdesAktualnie na 
wyjazd zapisało się 29 osób, a zarezerwowanych jest 40 miejsc. Szczegóły i warunki 
zapisów dołączono do Biuletynu. Zapisy trwają do wyczerpania się wolnych miejsc. 
 

 

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”  

http://www.piotrajana.pl/

