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Spotkania Wspólnoty 
odbywają się 
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Teksty do medytacji od 22.11.2018 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 

spotkać osobiście z Jezusem, słuchając Jego pouczeń skierowanych do Ciebie, przyglądając się Je-
go 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 we-

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

DZIEŃ 
FRAGMENT 
EWANGELII 

NUMERY W KKK 

Czwartek – 22.11. Mk 14,26-31 606-609 Chrystus ofiaruje siebie Ojcu 

W drodze do ogrodu Oliwnego, gdzie ostatecznie wyrazi zgodę na przyjęcie cierpienia i śmierci, Jezus po 
raz ostatni zapowiada swoją śmierć i zmartwychwstanie. Przepowiada także rozproszenie się apostołów. 
Przypomina także, że tak jak Jego śmierć nie będzie końcem Jego życia, tak samo ucieczka uczniów, nie 
będzie końcem ich towarzyszenia Jezusowi. Jezus spotka się z uczniami w Galilei, gdzie wszystko się 
rozpoczęło. Upadek uczniów, ale także ich powstanie są elementem drogi kroczenia za Jezusem. Piotr 
sprzeciwia się zapowiedzi własnego upadku, wyraża pragnienie wytrwania przy Jezusie do końca, nawet 
śmierci. Pokazuje to ogromną zmianę myślenia i pragnień Piotra, jednak przyszłość ukaże słabość Piotra. 
Obietnica Piotra i innych Apostołów w dalszej przyszłości zostanie dochowana. Będą wierni Jezusowi, 
dzięki Mocy, która otrzymają od Zmartwychwstałego Pana czyli Duchowi Świętemu. 

Piątek – 23.11. Mk 14,32-42 610-614 Chrystus ofiaruje siebie Ojcu za nas 
Jezus stopniowo oddala się od uczniów. Najpierw wraz z trzema uczniami oddala się od pozostałych 
ośmiu. Następnie oddala się od wybranych trzech i zostaje sam. Prośba do Ojca, aby nadchodząca go-
dzina przeszła z dala od Niego, wyraża ogrom Jego lęku przed nadchodzącym cierpieniem, oraz to, jak 
wiele kosztowało Go napełnienie kielicha, który podał uczniom do wypicia. Samotność i smutek Jezusa 
pogłębia brak odpowiedzi od Ojca, oraz śpiący uczniowie, których prosił o wsparcie poprzez modlitwę i 
czuwanie. Pomimo braku wszelkiego wsparcia, Jezus postanawia dopełnić swego dzieła. 

Sobota – 24.11. Mk 14,43-52 615-618 dopełnienie ofiary i nasze uczestnictwo 
Wraz z Judaszem przybywa utworzony przez władze mały tłum, który wyraża wrogość i zawiść przywód-
ców Izraela wobec Jezusa. Wkrótce ta wrogość udzieli się także większemu tłumowi, który do tej pory 
nie tylko był nastawiony do Jezusa przychylnie, ale także ochraniał Go przed wrogami. Gdy tłum rzucił 
się, aby pojmać Jezusa jeden z uczniów próbował Go bronić, ale ta próba okazała się bezskuteczna. Jezus 
nie krytykuje, tego, który próbował Go bronić, ale tłum, który traktuje Jezusa jak groźnego przestępcę, 
mimo, że wie, że On takim nie jest. Znaczenie nagości jednego z uciekających pokazuje wstyd uczniów, 
którzy zostali poniżeni aresztowaniem swojego Mistrza i własną bezsilnością oraz to symbol klęski i 
upadku uczniów, czyli tych, którzy opuścili wszystko, aby pójść za Jezusem, a teraz pozostawiają wszyst-
ko, aby uciec od Jezusa i ratować swoje życie. 

Niedziela – 25.11. Mk 14,53-65 619-623 powtórka 

Scena przedstawia żydowski sąd. Wyrok śmierci zapadł już na początku. Potrzebny był tylko jeszcze 
prawny motyw. Świadectwa fałszywych świadków nie były zgodne sędziowie nie mogli ich uznać. Fał-
szywe świadectwo przeciwko Jezusowi, jest oparte na Jego proroctwie zburzenia świątyni. Jednak w tym 
proroctwie Jezus nie mówił, że sam ją zburzy, ale że zostanie zburzona, co oznacza że Jezus jest praw-
dziwą Świątynią, miejscem spotkania człowieka z Bogiem. Jest Świątynią, która zostanie zniszczona, ale 
po trzech dniach będzie „odbudowana” i już nigdy więcej nie doświadczy zniszczenia. Potwierdza to 
prawdę, że Jezus jest Mesjaszem oraz Synem Boga. Gdyby Jezus utaił swoją tożsamość, albo wyparł się 
jej nie mieli by podstaw do Jego skazania. Jezus składa publiczne świadectwo o swojej prawdziwej toż-
samości, oraz o tym, że Bóg w osobie Syna jest pośród nich. 

Poniedziałek – 26.11. Mk 14,66-72 624-630 Jezus pogrzebany 

W czasie, kiedy Jezus jest sądzony przez władze Izraela, Piotr znajduje się na dziedzińcu i także jego oso-
ba staje się przedmiotem zainteresowania otaczających go ludzi. Postawa Piotra jest całkowitym przeci-
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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 

 

wieństwem postawy Jezusa. Z lęku przed możliwym aresztowaniem i podzieleniem losu skazanego na 
śmierć Jezusa, Piotr wypiera się jakiegokolwiek związku z Nim. Skała (Piotr) idzie na dziedziniec arcyka-
płana, gdyż pragnie zachować się zgodnie ze swoim imieniem, jak twardy, silny człowiek, jednak zacho-
wuje się całkowicie odwrotnie, lęka się nawet służących. W tym momencie jego nowe imię brzmi bardzo 
ironicznie. Zaparcie się znajomości Jezusa przez Piotra, było w jakimś sensie zaparciem się swojej wła-
snej tożsamości, gdyż to właśnie relacja z Jezusem była tym, za co chciał oddać życie, była sensem Jego 
życia i definiowała go. Moment zaparcia się Jezusa, jest bolesnym momentem poznania samego siebie. 
Dzięki temu poznaniu Piotr staje się pokorny, otwiera swoje serce i oczy. W ten sposób staje się zdolny 
do poznania Jezusa. 

Wtorek – 27.11. Mk 15,1-5 631-637 Zstąpił do piekieł 
Żydzi nie mieli prawa do wykonania wydanego przez siebie wyroku śmierci. Musieli postawić Jezusa 
przed sąd rzymski i z tego powodu wydali Go Piłatowi. Aby wydanie Jezusa na krzyż stało się możliwe 
Żydzi upolityczniają sprawę. Nie oskarżają Jezusa o to, że podawał się za Mesjasza oraz Syna Bożego, ale 
o to, że ogłosił się Królem Judejczyków. Podobnie jak podczas sądu żydowskiego Jezus w ogóle nie rea-
guje na fałszywe oskarżenia, natomiast na pytanie o swoją tożsamość odpowiada pozytywnie. 

Środa – 28.11. Mk 15,6-15 638-644 Zmartychwstanie Jezusa 

Tłum jest całkowicie uległy manipulacjom kapłanów. Początkowo obrońca, a teraz wróg Jezusa, domaga-
jący się stanowczo Jego śmierci. W swoim zaślepieniu ludzie wolą uratować zabójcę. Kiedy tłum domaga 
się tradycyjnego uwolnienia więźnia Piłat daje im do wyboru Jezusa oraz Barabasza („bar” oznacza 
„syn”, słowo „abba” znaczy „ojciec. - imię Barabasz oznacza „syn ojca”. Jezus jako Syn Ojca, Dawcy życia, 
spełnia pragnienie Ojca). Wybór Barabasza, nie jest tylko wyborem osoby, ale także jest wyborem spo-
sobu życia, sposobu osiągania życiowych celów, jest także wyborem śmierci i odrzuceniem życia. Piłat 
wie, że Jezus jest niewinny, że został wydany jedynie z zawiści. 

 

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, 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 poprowadzi nasz Pasterz. Koszt 20,00 zł - 
obiad (dla chętnych). Zapisy i płatność u Skarbnika Wspólnoty Andrzeja Paśkiewicza od 14 do 26 
listopada 2018r. W związku z tym nie będzie spotkania w dniu 4 grudnia 2018r. 

3. W dniach 01-03.03.2019r. będą organizowane rekolekcje dla członków Wspólnoty Miriam w Lipin-
kach k/Gorlic. Poprowadzi je nasz Pasterz. Koszt pełnego pobytu to 100 zł. Transport – wstępnie 
we własnym zakresie. Zapisy i płatność u Skarbnika Wspólnoty Andrzeja Paśkiewicza w terminie 
od 14.11.2018r. do połowy lutego 2019r. Płatność można dokonać w częściach. W trakcie reko-

lekcji mały trekking . 
4.   Do końca listopada br. będą trwały zapisy do diakonii Wspólnoty Miriam. Każdy z animatorów bę-

dzie prowadził zapisy do diakonii, za którą odpowiada. Równocześnie przy zapisach przez anima-
torów będą zbierane zgody na korzystanie z danych osobowych wykorzystywanych przez Wspól-
notę Miriam w obszarze jej działania. 

5. W dniu 26.11.2018r. o godz. 19.30 w parafii pw. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie zostanie odpra-
wiona Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie dla Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym Diecezji 
Rzeszowskiej. 
 

 

 

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 � 
�     �     � 


