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Spotkania Wspólnoty 
odbywają się 

według harmonogramu 
umieszczonego na stro-
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w Domu Diecezjalnym 
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Teksty do medytacji od 29.11.2018 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 – 29.11. Mk 15,16-20a 

645-647 stan człowieczeństwa Chrystusa 
Zmartwychwstałego oraz Zmartwychwstanie jako 
wydarzenie transcendentalne 

Żołnierze ironicznie nazywają Jezusa Królem Judejczyków, klękają przed prawdziwym Królem. Ironiczne 
słowa w ustach żołnierzy, pełne obrazy, pokazują prawdę. Jezus jest ubrany jak król, w koronę. 

Piątek – 30.11. Mk 15,20b-22 648-650 Zmartwychwstanie dzieło Trójcy Świętej 

Biczowanie tak osłabiło Jezusa, że nie jest On w stanie nieść własnego krzyża i potrzebuje pomocy. Po-
maga mu człowiek, który (przynajmniej w świecie Ewangelii Marka) nie miał nic wspólnego z Jezusem. 
Ponieważ jego synowie są wymienieni po imieniu, najprawdopodobniej byli znani chrześcijanom, do 
których kierowana była Ewangelia. Może to świadczyć o tym, że przyjęli oni wiarę,. Zarówno prawo 
żydowskie (por. Kpł 24,14), jak rzymskie nie pozwalało wyroku śmierci dokonywać w mieście (por. Hbr 
13,12). Również zgodnie z przepisami prawa skazaniec sam musiał nieść belkę poprzeczną krzyża na 
miejsce zagłady. Ponieważ Szymon Cyrenejczyk wracał od swoich zajęć z pola, należy wnosić, że nie był 
to dzień szabatu, czyli nie nastąpił jeszcze dzień 15 Nisan. Postawa żołnierzy to nie przejaw miłosierdzia, 
co sprawiedliwości. Golgota.  

Sobota – 1.12. Mk 15,23-28 651-655 Sens i znaczenie zbawcze Zmartwychwstania 

U Mk Jezusowi podano do picia wino zmieszane nie z żółcią, lecz z mirrą – szczegół nie posiadający więk-
szego znaczenia. Ta mieszanina miała również właściwości otępiające. Jezus nie przyjmuje tego napoju – 
chce bowiem w pełnej świadomości i do końca wypełniać wolę Ojca. Napis na krzyżu Marek podał w 
wersji krótszej – Król żydowski – niż Mateusz i Łukasz: To jest Jezus, Król żydowski. Wersja Markowa 
zdaje się być bardziej bliska oryginału aramejskiego. Napis, który oznajmia „winę” Jezusa, w rzeczywisto-
ści ogłasza Jego prawdziwą godność. Jezus Król oddaje swoje życie dla urzeczywistnienia Królestwa, 
którego nadejście ogłaszał oraz dla zbawienia swoich poddanych. Jezus, który przez cały czas swojej 
działalności przebywał wśród ludzi grzesznych, czyli tych, którzy najbardziej potrzebowali Zbawiciela, 
umiera jak grzesznik, otoczony grzesznikami. 

Niedziela – 2.12. Mk 15,29-32 656-658 powtórka 

Następuje streszczenie bluźnierstw – nieco krótsze niż u Mateusza – którymi obrzucono Jezusa zawie-
szonego na krzyżu. Sytuacja, w jakiej znalazł się Chrystus, w przekonaniu owych szyderców uchodziła za 
wyraźny dowód, iż wszystkie Jego mesjańskie i boskie roszczenia były bezpodstawne. Gdyby Jezus był 
naprawdę Mesjaszem i Synem Bożym, to przecież Bóg Wszechmocny – rozumowali – nie dopuściłby do 
tak wielkiego poniżenia swego Wysłannika. Dla członków Sanhedrynu, patrzących na stan najwyższego 
pohańbienia Jezusa, był to moment pełnej satysfakcji z powodu osiągniętego celu. W słowach: innych 

wybawiał, siebie nie może wybawić całkiem podświadomie ukazywali arcykapłani największy paradoks 
życia Jezusa (por. Ga 5,11 1 Kor 1,23). 

Poniedziałek – 26.11. Mk 15,33-37 659-664 Wstąpił do nieba, sierdzi po prawicy Ojca 

Ostatnie słowa Jezusa. Ten cytat z Ps 22 to nie wyraz rozpaczy ani jakiegoś przeświadczenia o odrzuceniu 
przez Boga, lecz modlitwa ufna człowieka widzącego zwycięstwo dzięki Bożej łasce. Jezus przez to woła-
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diakonia uwielbienia 
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diakonia prowadzenia 
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Wojciech Wojdyło 
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diakonia organizacyjna 

  
 

vacat 
diakonia techniczno-
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Barbara Zacharska 
diakonia prorocka 

 

nie wcale nie zamierza dać do zrozumienia, iż zmarnowane zostało Jego życie; przeciwnie – jest to wyraz 
całkowitego zdania się na wolę Bożą, jak głosi dalszy ciąg tego mesjańskiego psalmu. Niezwykłe jest to, 
że żołnierz podający Jezusowi gąbkę z octem – a mógł to być tylko pogański żołnierz – wypowiadał sło-
wa: Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz. Ocet zwilżający usta Jezusa sprawiał z pewnością niejaką ulgę Cier-
piącemu. 

Wtorek – 3.12. Mk 15,38-41 665-667 powtórka 

Marek nie wspomniał wcale o wszystkich owych niezwykłych zjawiskach, jak np. Mateusza – jakie poczę-
ły się dokonywać w naturze po śmierci Jezusa. Poprzestaje na stwierdzeniu, że zasłona świątyni rozdarła 
się na dwie części, od góry aż do dołu. Zasłona, zamykająca dotychczas dojście zwykłym śmiertelnikom 
do Świętego Świętych (por. Wj 26,33), czyli do Boga samego, rozdarła się, umożliwiając w ten sposób 
wszystkim dostęp do tronu Najwyższego, ponieważ Chrystus przez swoje zbawcze dzieło pojednał 
wszystkich z Bogiem. Rozdarcie się zasłony to też znak początku Kościoła Chrystusa. Słowa setnika są 
wyrazem jego wiary w mesjańską i boską godność Jezusa, także przekonaniem o niewinności Jezusa. 

Środa – 4.12. Mk 15,42-47 668-670 Chrystus króluje przez Kościół 

W opisie Markowym występują dane, które pominął Mateusz, prawdopodobnie dokonując skrótu tek-
stu, z którego korzystał; zdjęcie ciała Jezusa miało miejsce w wieczór przed szabatem – w szabat nigdy 
nie mogły znajdować się na publicznym miejscu ciała skazańców (por. Pwt 21,23); Józef z Arymatei był 
członkiem Najwyższej Rady, a należał do tych, co oczekiwali na przyjście królestwa Bożego; wspomina o 
odwadze, z jaką Józef poszedł do Piłata i prosił o wydanie ciała Jezusa. Właśnie ta odwaga zasługuje tu 
na szczególne podkreślenie: kiedy jeden z najbliższych Jezusowi dopuścił się zdrady, kiedy Piotr zaparł 
się Mistrza, kiedy uciekli wszyscy Apostołowie i młodzieniec okryty tylko prześcieradłem, kiedy Jezus stał 
się postacią urzędowo najbardziej napiętnowaną i nikt nie odważył się przyznać do udziału w sprawie 
Jezusa, wtedy zupełnie śmiało, jawnie przyszedł do namiestnika nie byle kto, ale jeden z członków Naj-
wyższej Rady, i prosił o wydanie ciała skazańca. Z wysiłkiem – choć, rzecz jasna, przy pomocy innych – 
zdejmuje ciało z krzyża, kupuje potrzebne tkaniny, owija w nie ciało Jezusa i składa w wykutym dla siebie 
grobie. Wszystkie te poczynania Józefa z Arymatei, lakonicznie, lecz szczegółowo wyliczone przez Marka, 
mają stanowić zawstydzające pouczenie dla tych, co nie wytrwali w wierności Chrystusowi. Marek doda-
je, że Piłat, zanim wydał decyzję zezwalającą na zdjęcie ciała Jezusa z krzyża, zażądał najpierw urzędo-
wego stwierdzenia, że skazany już umarł. Wątpliwość była uzasadniona, gdyż konanie na krzyżu mogło 
przeciągnąć się niekiedy aż do dwu dni. Orzeczenie stwierdzające zgon Jezusa wydał setnik, dowodzący 
żołnierzami trzymającymi wartę pod krzyżem. Spośród trzech niewiast, które były obecne pod krzyżem, 
złożenie ciała Jezusa do grobu, według zarówno Mateusza jak Marka, widziały jedynie dwie niewiasty: 
Maria Magdalena i Maria, matka Józefa. 

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

Intencje do modlitwy 
� Za dusze śp. ks. Marcina Szopińskiego 
� O nawrócenie dla zatwardziałych grzeszników 
� O miłość i jedność we wspólnocie 

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. 
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