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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 1.11.2018 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 – 1.11. Mk 11, 27-33 516-518 Wspólne cechy misteriów Jezusa 

 
Jezus ponownie wraca do Jerozolimy. W świątyni, która jest Domem Boga, w którym ma panować mi-
łość i prawda, arcykapłani szukają i przestrzegają czegoś zupełnie innego. Pytanie postawione Jezusowi 
ma wymusić na Nim, aby Jezus nie budził sumienia nikogo i pozwolił żyć w letargu i wygodzie. Odpo-
wiedź Jezusa ma prowadzić do jednego – poszukiwania Prawdy. On przyszedł na ziemię, aby dać prawdę 
o Bogu i człowieku. Prawda wymaga jednak uczciwości, pokory i odwagi. 
 

Piątek – 2.11. Mk 12,1-12 519-521 Nasza komunia z misteriami Jezusa 

 
Dzisiejsza perykopa to jakby skrót całych dziejów ludzkości (warto poczytać w kontekście Rdz 1).  Stwo-
rzenie ziemi – winnicy, uprawianie jej – powierzenie człowiekowi, zabicie Syna – kolejna zapowiedź Męki 
i Śmierci Jezusa i rozpoczęcie nowego czasu – nowej winnicy Kościoła. Faryzeusze, paradoksalnie, pierw-
szy raz rozumieją przypowieść Jezusa. Faryzeusze rozpoznają Jezusa, ale to poznanie prowadzi do chęci 
uśmiercenia Jezusa, a nie do wiary w Niego. Jezus jest natomiast świadomy tego, co Go czeka. Końcówka 
Ewangelii (w.12) pokazuje jasno wolną wolę człowieka, ale jednocześnie zaprasza do podjęcia decyzji. 
 

Sobota – 3.11. Mk 12,13-17 
522-526 Przygotowanie Jezusa i misterium Jego 
Narodzenia 

 
Konflikt z faryzeuszami jest coraz mocniejszy. Najpierw arcykapłani, później faryzeusze, grono przeciw-
ników Jezusa się poszerza. Dziś są to jeszcze uczeni w Prawie, starsi i zwolennicy Heroda. Zupełnie inną 
reakcją jest reakcja tłumu, który przysłuchuje się dialogom z Jezusem. Oni byli pełni podziwu. Słowo 
pełni podkreśla jeszcze mocniej, jak Jezus „zaimponował” wszystkim i jaki ma wpływ na człowieka. 
 

Niedziela – 4.11. Mk 12,18-27 527-530 Dziecięctwo Jezusa 

 
Kolejna grupa zjawia się u Jezusa. Saduceusze – kolejna wykształcona grupa religijna, która nie uznaje 
prawdy o zmartwychwstaniu.  W dyskusjach z nimi Jezus szereg razy wykazuje, że sprawowany przez 
nich kult oraz głoszone przez nich nauki są pełne błędów i że ci, którzy mieli strzec czystości wiary w 
Boga żywego, w rzeczywistości odeszli od Boga i Jego przykazań w imię zachowania własnych tradycji. 
Jezus objawia się tu jako prawdziwy Pan i Gospodarz Świątyni, który swoją nauką prostuje to, co w dzie-
dzinie wiary w Boga i kultu zostało wykrzywione przez ludzi przywiązanych do swoich tradycji bardziej 
niż do Bożych przykazań i prawdziwego objawienia. Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wielkich patriar-
chów. Bóg żywy, który zaprasza nie do pamięci o nich, ale do prawdziwego życia, innego i odmienionego 
w niebie. 
 

 

 

 
 

Telefon Wspólnoty 
� 884-315-151 

 
 

Struktura Wspólnoty: 
 

ks. Damian Ziemba 
Pasterz 

tel. 791-386-047 
e-mail: mini-damian@o2.pl 

Barbara Zacharska 

Lider 

tel. 607-433-848 
e-mail: b-lech@wp.pl 

 

Marcin Zacharski 

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 

 

Poniedziałek – 5.11. Mk 12,28-34 531-534 Ukryte życie Jezusa 

 
Greckie agape – miłość, jako postawa życia. Nie jest to uczucie, ani pociąg, ani relacje rodzinne, miłość 
ofiarna, która prowadzi do konkretnych postaw. Przykazanie to obejmuje miłość do Boga, którą wypełnił 
Jezus oraz człowieka, która ma odbijać miłość do samego siebie. Nie można w pełni kochać Boga i dru-
giego człowieka, nie kochając siebie. 
 

Wtorek – 6.11. Mk 12,35-37 535-537 Chrzest Jezusa 

 
Postawa Jezusa pokazuje, że w Świątyni czuje się On jak w swoim domu. Jest tutaj Gospodarzem. Po-
stawa tłumu pokazuje wyjątkowość Jezusa. Określenie chętnie pokazuje jak bardzo zgłodniały i zmęczo-
ny czekaniem na Syna Dawida był lud. Określenie Syn Dawida było powiązane z zapowiedziami  Mesja-
sza.  
 

Środa – 7.11. Mk 12,37-40 538-540 Kuszenie Jezusa 

 
Jezus nie potępia tutaj całej grupy uczonych w Piśmie. Jezus nigdy nie potępił wszystkich, nigdy nie od-
rzucił człowieka, ale potępia niewłaściwe zachowanie prezentowane przez niektórych przedstawicieli 
grupy. Ich pragnienia sławy i pychy przeciwstawiają się ich powołaniu. W pewnym sensie Jezus pokazuje 
tutaj na siebie, jako na Kogoś zupełnie przeciwstawnego. Nie chodził w tak pięknej szacie (choć niektórzy 
dotykali się Jego szaty), nie szukał pierwszego miejsca (urodził się w stajni), nie objadał wdów (pokazy-
wał cały czas potrzebę pomagania biednym) czy nie modlił się na pokaz (dawał przykład swojej modli-
twy).  

 
Na owocną pracę formacji ze Słowem Boga, błogosławię + 

                                                                                                         ks. Damian 

Intencje do modlitwy 
 

� Za papieża Franciszka, bp Jana, pasterzy Kościoła i w intencji Synodu Biskupów 
� W intencji dzieł ewangelizacji, które prowadziła i prowadzi wspólnota 
� W intencji chorych i cierpiących, także z naszej wspólnoty, za tych którzy do naszej 

wspólnoty należeli. 
 

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

twy Anioł Pański w intencji naszej wspólnoty. 
2. W dniach 3-4.11.2018r. odbędzie się VIII Podkarpackie Forum Charyzmatyczne w Krośnie. Temat 

forum: „Maryja przynosi Ducha”. Prowadzą Mocni w Duchu z o. Pawłem Sawiakiem SJ. Zapisy na 
stronie www.piotrajana.pl. 

3. W dniach od 7-11.07.2018 planowane są rekolekcje wakacyjne dla wszystkich Wspólnot Odnowy 
w Duchu Świętym Diecezji Rzeszowskiej w Lourdes. Szczegóły i warunki zapisów dołączono do po-
przedniego Biuletynu. Zapisy trwają do wyczerpania się wolnych miejsc. 

4. W dniu 7.11.2018r. o godz. 20.00 odbędą się Nieszpory za Rzeszów w Kościele Farnym w Rzeszo-
wie, Plac Farny 5. Zachęcamy do udziału. 

 

 

 

 

 

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” � 


