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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 8.11.2018 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 – 8.11. Mk 12,41-44 541-546 Bliskość i zapowiedź Królestwa Bożego 

 
Jezus znajduje się w Świątyni. Uczeni w Piśmie doskonale interpretowali Prawo (Torę), ale dalecy byli od 
jej przestrzegania. Mieli ogromny szacunek i autorytet. Pełnili także funkcję powierników majątków, 
którymi dysponowały bogate wdowy, za co dostawali jakąś ich część. Ale ich modlitwy, długie i na pokaz, 
były tylko przykrywką dla chciwości i hipokryzji. Ich kontrastem jest Jezus, prawdziwy głosiciel Słowa, 
który kocha Ojca i służby człowiekowi. Greckie krima oznacza wyrok i występuje tylko jeden raz w Ewan-
gelii Marka. Oznacza Sąd Ostateczny i jego wyrok. W Świątyni znajdowało się 13 skarbom. Ostatnia 
skarbona, którą Jezus obserwuje to skarbona ofiar dobrowolnych. Kapłani stali przy tych skarbonach i 
ogłaszali jakie to są ofiary. Kobieta, wdowa dzieli się tym co ma. Wszystkim. I to Jezus ogłasza jej naj-
większą ofiarę mimo, małej ilości. Ważna bowiem jest intencja i serce. Jezus mówią zaprawdę (hbr. 
Amen) mówi z Boskim autorytetem.  
 

Piątek – 9.11. Mk 13,1-4 547-550 znaki Królestwa Bożego 

 
Pierwsza świątynia została zburzona przez Babilończyków w 586 r. p.n.e., druga świątynia nie była tak 
piękna, choć Herod Wielki zaczął ją remontować. Była wówczas ozdobą całego Jeruzalem. Zapowiedź 
Jezusa została zrealizowana w 70 r n.e. Jezus mówiąc o zburzeniu Świątyni, przypomina, że zależy Jemu 
w Duchu i prawdzie (zob. J 2,19). Prawdziwą Świątynią o którą trzeba dbać jest serce człowieka i o tę 
Świątynię trzeba dbać jako pierwszą Świątynię. 
 

Sobota – 10.11. Mk 13,5-8 551-553 Klucze Królestwa 

Jezus mówi o fałszywych prorokach, którzy będą zwodzić Jego uczniów. Jezus nigdy nikogo nie zwodził, 
ale mówił prawdę o Bogu i człowieku, bo On sam jest Prawdą. Zwodziciele, będą ludzi wprowadzać w 
błąd, tzn. będą unikać i zaciemniać prawdę. Początek boleści można interpretować jako bóle porodowe, 
które zwiastują nadejście nowego życia. 
 

Niedziela – 11.11. Mk 13,9-13 554-556 Antycypacja Królestwa 

 
Jezus nie zrezygnował ze swojej misji. Poszedł na krzyż i zmartwychwstał pokazując że w 100% wypełnił 
polecenie Ojca. Do tej samej wierności zachęca uczniów, pokazując uczniom jasno, że prześladowania 
nadejdą. Ich powodem będzie Imię Jezusa. To pokazuje, jak ogromne znaczenie i moc ma Imię Jezus. 
 

Poniedziałek – 12.11. Mk 13,14-23 557-560 Droga i wjazd do Jerozolimy 

 
W.23 pokazuje, że Jezus jest uczciwy wobec swoich uczniów, nic przed nimi nie tai. Ohyda spustoszenia 
– (zob. Dn 9,27) to nawiązanie do bóstwa pogańskiego, którego posąg postawił w świątyni Antioch IV. 
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Lider 
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V-ce lider 
 

Andrzej Paśkiewicz 
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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 

 

Jest to znak, gdy ludzie będą oddawać cześć bożkom, a odejdą od wiary w Boga jedynego. Wtedy nastą-
pi zima – to znak obumarcia, śmierci. Wtedy pozostaje wierne trwanie przy Jezusie. w. 20. podkreśla jak 
Bogu zależy na człowieku i na Jego ludzie, dlatego czas ucisku i oczekiwania będzie krótki. Na spotkanie z 
Bogiem prowadzą prawdziwi pasterze, Jemu oddani. Zadaniem Jego ucznia jest unikać fałszywych paste-
rzy, a iść wiernie za prawdziwym pasterzem.   
 

Wtorek – 13.11. Mk 13,24-27 561-570 powtórka 

 
Końcem ucisku i prześladowań będzie czas powrotu Jezusa. Jezus będzie dawał znaki swojego powrotu. 
Uczeń Jezusa będzie potrafił czytać znaki. Powrót Jezusa ma jasny cel – w. 27. Jezus sam przyjdzie po 
swoich wybranych, czyli wiernych uczniów.  
 

Środa – 14.11. Mk 13,28-32 571-573 Męka, Śmierć 

 
Jezus kontynuuj i wyjaśnia potrzebę czytania znaków. Figowiec to drzewo szlachetne, ale równocześnie 
znane. Tak jak rolnicy potrafią odczytywać znaki i troszczyć się o najlepszy owoc drzewa, tak samo ucz-
niowie powinni rozpoznawać znaki czasu, aby wydawać najlepszy owoc swojego życia. By jednak owoc 
był dobry i piękny, drzewo musi być zakorzenione i nawożone. Uczeń Jezusa jest nawożony Jego Słowem 
i zakorzeniony w Nim – Jezus przypomina to w w. 31.   
 

 

Na owocną pracę formacji ze Słowem Boga, błogosławię + 
                                                                                                         ks. Damian 

Intencje do modlitwy 
 

� Za ubogich i biednych, za niemających pracy.  
� W intencji naszej wspólnoty o miłość, pokój, jedność. 
� Za naszych nieprzyjaciół i tych, których kochamy za mało, za tych których skrzywdziliśmy 

w naszym życiu. 
� Za wszystkich zmarłych, zwłaszcza za tych, którzy byli w naszej wspólnocie a odeszli do 

Pana. 
 

Ogłoszenia   
1. Przypominamy, o obowiązkowej modlitwie Anioł Pański w intencji naszej wspólnoty oraz zachę-

cie Pasterza do postu w intencji wspólnoty 12 dnia miesiąca. 
 2. W dniu 08.12.2018r. w Domu Diecezjalnym Tabor odbędzie się Dzień Skupienia dla członków 

Wspólnoty Miriam i Wspólnoty Emaus. Rozpoczęcie o godz. 08.30, a zakończenie o godz. 17.00. 
Temat spotkania „Maryja – sekret Bożego piękna”, które prowadzi nasz Pasterz. Koszt 20,00 zł - 
obiad. Zapisy i płatność u Skarbnika Wspólnoty Andrzeja Paśkiewicza. Zapisy będą trwały przez 
najbliższe dwa spotkania. W związku z tym nie będzie spotkania 4.12.2018r. 

3.   W dniach 01-03.03.2019r. będą organizowane rekolekcje dla członków Wspólnoty Miriam  w Li-
pinkach k/Gorlic. Poprowadzi je nasz Pasterz. Koszt 100 zł (pełny pobyt). Transport – wstępnie we 
własnym zakresie. Zapisy i płatność do połowy lutego u Skarbnika Wspólnoty Andrzeja Paśkiewi-

cza (zapisy od następnego spotkania).  W trakcie rekolekcji mały trekking � . 
4.   Do końca listopada będą trwały zapisy do diakonii. Każdy z animatorów będzie prowadził zapisy 

do diakonii, za którą odpowiada. Równocześnie przy zapisach przez animatorów będą zbierane 
zgody na korzystanie z danych osobowych wykorzystywanych przez Wspólnotę Miriam w obsza-
rze jej działania.  

2. W dniach od 7-11.07.2019 planowane są rekolekcje wakacyjne dla wszystkich Wspólnot Odnowy 
w Duchu Świętym Diecezji Rzeszowskiej w Lourdes. Zapisy trwają do wyczerpania się wolnych 
miejsc. 

3. 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 � 
�     �     � 


