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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 6.12.2018 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 – 6.12 Mk 16,1-8 
671-674 nadzieja królowania Jezusa oraz chwa-
lebne przyjście Chrystusa 

Władze Żydowskie były przekonane, że śmierć Jezusa potwierdziła ich autorytet, której nie 
umieli wykazać w sporach z Jezusem. Jezus przez fakt zmartwychwstania pokazuje i oznajmia, 
że jest prawdziwym Synem Bożym. Zmartwychwstanie Jezusa nie jest zaskoczeniem dla czytel-
ników. W całej Ewangelii było podkreślane wypełnianie się starotestamentowych przepowied-
ni, jak również wypełniane były proroctwa Jezusa. Milczenie kobiet, które kończy Ewangelię, 
jest dużym zaskoczeniem dla czytelnika. Nie głoszą, ale z lęku nikomu nic nie mówią o swoim 
doświadczeniu. Takie zakończenie jest świadomym zabiegiem Marka. Jest ono wyzwaniem, 
które ma sprowokować czytelnika do głoszenia prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa (nawet 
pomimo ewentualnych prześladowań). Jednak kobiety te nie są jedynymi osobami, które usły-
szały radosną wieść o zmartwychwstaniu Jezusa. Także czytelnik poznał tę prawdę. Ponadto 
usłyszał on wezwanie młodzieńca i zaproszenie Jezusa. Teraz on jest odpowiedzialny za przekaz 
Ewangelii. W j. greckim  

Piątek – 7.12 Mk 16,9-14 675-677 ostatnia próba Kościoła 

Mk podkreśla, że Zmartwychwstanie Jezusa daje nowy początek życiu (pierwszy dzień tygo-
dnia). Jest to odniesienie do Pieśni Stworzenia (Rdz 1). Znaczące są kręgi objawień Zmar-
twychwstania: najpierw Magda Magdalena (jedna osoba), później dwóch uczniów i na końcu 
Jedenastu. Dobra Nowina o Jezusie Zmartwychwstałym ma docierać za każdy razem do coraz 
większej ilości osób. Znamienna jest postawa Jezusa, który domaga się wiary w Niego, w zreali-
zowanie Jego obietnicy i misji. Jezus domaga się, aby każdy Jego uczeń uwierzył, przez świa-
dectwo innych w Niego. Siedzenie za stołem – to nie symbol Eucharystii, ale stagnacji. Uczeń 
Jezusa nie jest powołany do siedzenia za stołem, płaczu, braku wiary i uporu, ale do poszuki-
wań Jezusa. 
Sobota – 8.12 Mk 16,16-18 678-682 aby sądzić żywych i umarłych + powtórka 

Nakaz misyjny  - głoszenia kerygmatu wiary, występuje w każdej Ewangelii. Greckie kēryssein. 
to głośne obwieszczanie czegoś w imieniu władcy, z jego autorytetem i z mocą. Krzyk herolda 
domaga się od słuchaczy natychmiastowej, czynnej odpowiedzi, pobudza ich do działania. Ke-
rygmat chrześcijański to głoszenie zbawienia w Jezusa Chrystusa, aby osobiście odpowiedzieć. 
Wiara wzbudzona przez kerygmat prowadzi do decyzji przyjęcia chrztu, zbawienia i nowego 
życia „z wody i Ducha”.  Słowo Chrystusa jest pełne mocy i skuteczne, sprawia to, co zwiastuje. 
Głoszeniu Ewangelii przez Jezusa towarzyszyły znaki mocy Bożej: uwalnianie od złych duchów i 
uzdrowienia. Jego uczniowie mają uobecniają Go w świecie i kontynuują misję. Celem jest dać 
ludziom doświadczenie zbawienia w dziedzinach, w których czują się pokonani przez zło. Zda-
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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 

  
 

vacat 
diakonia techniczno-

porządkowa 
 

Barbara Zacharska 
diakonia prorocka 

 

nie o wężach i truciźnie to alegoria podkreślająca, że apostołów czeka nieustanna walka du-
chowa, jednak będą bezpieczni w ręku Jezusa, a moce ciemności okażą się bezsilne wobec Jego 
mocy.  
Niedziela – 9.12 Mk 16,19-20 683-686 wierzę w Ducha Świętego 

Wg psalmu 16. przyjaciele Boga będą zasiadać po Jego prawej stronie kosztując wiecznych 
słodyczy (w. 11). Miejsce po prawicy Boga to także symbol udziału w Jego królowaniu (Ps 
110,1). Ewangelista chce ukazać nam we wniebowstąpieniu Jezusa wypełnienie proroctwa 
Daniela (Dn 7,14). Jezus jest Królem, a za pośrednictwem Kościoła realizuje na ziemi dzieło 
zbawienia w dalszym ciągu. Na końcu wystąpi jako sędzia i zgromadzi po swojej prawej i lewej 
stronie wszystkie narody. Kontrast miedzy wcześniejszą stagnacją uczniów zamkniętych w 
niewierze, zatwardziałości serca i w smutku (ww. 9-14), a ukazanym tu niepowstrzymanym 
dynamizmem ewangelizacji, którego teraz zaczęli doświadczać jest zadziwiający. Dynamizm 
podkreśla słowo  wszędzie (gr. pantachoũ). Ich misja jest ściśle zależna od Chrystusa, który ich 
posyła i z nimi współdziała. Podkreślają to trzy imiesłowy: synergōn od czas. Synergeō – 
współpracować, wspomagać; od czas. Bebaioō – czynić wiarygodnym, mocnym; od czas. epa-
kolouthōn –   pokazuje, że owo potwierdzanie słowa apostolskiego dokonywało się za pośred-
nictwem znaków, jakie nieustannie towarzyszyły i dalej towarzyszą głoszeniu kerygmatu. O 
jakie znaki chodzi, wyjaśniają omówione wyżej ww. 17-18 

Poniedziałek – 10.12 
Medytacja 

powtórkowa 
687-688 poznajemy Ducha Świętego 

Wtorek – 11.12. 
Medytacja 

powtórkowa 

689-691 wspólne posłanie Ducha Świętego i Jego 
imię 

Środa – 12.12. 
Medytacja 

powtórkowa 

692-693 określenia Ducha Świętego 

Są to trzy dni w których mamy zrobić medytacje powtórkową. W medytacjach powtórkowych 
wracamy więc do konkretnych pojedynczych słów, zdań, myśli, odczuć, natchnień, szczególnie 
ważnych w poprzedniej modlitwie. Ojciec Ignacy podkreśla jednak, że należy zatrzymać się nie 
tylko nad tymi punktami, które przyniosły nam szczególne pocieszenie, ale także nad tymi, 
które powodowały strapienie wewnętrzne. Warto w tym czasie więc przeglądnąć swój zeszyt 
do medytacji i poświęcić więcej czasu w tych miejscach, gdzie Duch Święty daje znaki. 

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

Intencje do modlitwy 
� Za papieża Franciszka, bp Jana, pasterzy Kościoła 
� 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, o obowiązkowej modlitwie Anioł Pański w intencji naszej wspólnoty oraz zachę-

cie Pasterza do postu w intencji wspólnoty 12 dnia miesiąca. 
1. 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 . 
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