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Spotkania Wspólnoty 
odbywają się 

według harmonogramu 
umieszczonego na stro-

nie Wspólnoty 
w Domu Diecezjalnym 

„Tabor” 
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 Teksty do medytacji od 23.05.2019 r.  
 
 Kochani. 
 Trwając dalej na modlitwie, formując się w nauce Kościoła, kroczymy dalej drogą Maryi, 
która prowadzi do Jezusa. 
 Ks. Krzysztof Kołodziejczyk, poprzedni Pasterz wspólnoty, z natchnienia Bożego wprowa-
dził w naszej wspólnocie różaniec. Chciałbym, wierząc, że taka jest wola Boża i droga naszej 
wspólnoty, aby był on codzienną formą modlitwy każdego z nas czy to cząstkowy (1 część) lub 
dziesiątkowy (1 dziesiątek). W ten sposób wierzę, że Maryja chce być blisko każdego z nas. 
 Jak praktykować te część formacji (ok 15-20 min codziennej pracy): 
1) Najpierw odczytujemy tekst biblijny wskazany do danej tajemnicy różańca, następnie podej-
mujemy refleksje i medytacje tekstu pytając o: 
- co w tym tekście chce mi powiedzieć Jezus? 
- do czego zachęca mnie Jezus? 
Refleksje zapisujemy w zeszycie 
2) Modlimy się odmawiając  i rozważając daną tajemnicę w dziesiątku różańca. 
3) Na zakończenie odczytujemy tekst listu św. Jana Pawła II: Rosarium Virginis Mariae. 
 Zachęcam do wysiłku, aby praktykować różaniec i dalej kroczyć drogą Maryi, która pro-
wadzi nas do Jezusa, jak zobaczymy w tej części naszej formacji osobistej. 
 
Na owocną pracę, błogosławię + 
Oddaję każdego z Was w rany Chrystusa i Jego Krew, oraz  zamykam w Sercu Maryi. 
                                                                                                                              ks. Damian, Pasterz 

Czwartek – 23.05. Tajemnica 3 – Głoszenie Ewangelii i wzywanie do nawrócenia 

1) Tekst do odczytania: Mk 1,14-15 + Ga 2,20 
2) Refleksja do tekstu: 
- celem nawrócenia życia człowieka jest takie zjednoczenie z Jezusem, w którym odkryjemy, że 
nie ja żyje ze swoimi pragnieniami, marzeniami, ale że Jezus jest ze mną w każdej słabości i 
małości. Nawrócenie to życie wiarą w Jezusa, który zbawia i odkupia mnie. 
- 10 różańca, rozważając daną tajemnicę 
3) Lektura listu: pkt 11-12 
 

Piątek – 24.05. Tajemnica 4 – Przemienienie na Górze Tabor 

1) Tekst do odczytania: Mk 9,2-8 + Hbr 1,1-3 
2) Refleksja do tekstu: 
- Posłuszeństwo Słowu Jezusa prowadzi do przemienienia. To Słowo Jezusa podtrzymuje w nas 
łaskę Boga. 
- 10 różańca, rozważając daną tajemnicę 
3) Lektura listu: pkt 13 
 

Sobota – 25.05. Tajemnica 5 – Ustanowienie Eucharystii 

1) Tekst do odczytania: Łk 22,14-20 + J 6,26-58 
2) Refleksja do tekstu: 
- Eucharystia jest pokarmem na życie wieczne. Im więcej Jezusa, Mistrza, tym bardziej niebo w 
uczniu. Zaniedbywanie tego pokarmu to zaniedbywanie życia wiecznego. To tak, jakby głodny 
siedział przy suto zastawionym stole i nic nie jadł. 
- 10 różańca, rozważając daną tajemnicę 
3) Lektura listu: pkt 14 
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Struktura Wspólnoty: 
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Animatorzy  

diakonii 
  

 
Ewelina Konieczna 
diakonia modlitewna 

  

Andrzej Paśkiewicz 
diakonia uwielbienia 

 

Magdalena Pachalska 
diakonia prowadzenia 

spotkań 
 

Marcin Zacharski 
diakonia modlitwy  

wstawienniczej  
 

 

Wojciech Wojdyło 
diakonia liturgiczna 

  
 

Klaudia Winiarska 
diakonia medialna 

  

Alicja Cyrnek 
diakonia organizacyjna 

  
 

diakonia techniczno-
porządkowa 

 

Barbara Zacharska 
diakonia prorocka 

 

Niedziela – 26.05. Tajemnica 1 – modlitwa i krwawy pot Jezusa w Ogrójcu 

1) Tekst do odczytania: Mt 26,36-39 + Hbr 5,7-10 
2) Refleksja do tekstu: 
- cierpienie, płacz i krwawy pot są formą zbliżania się do Boga. To nie jest przeszkoda w spoty-
kaniu się z Bogiem, ale etap drogi, który ma nas zaprowadzić do zjednoczenia z Bogiem. To 
uległość i przyjęcie woli Bożej jednoczy nas z Bogiem. 
- 10 różańca, rozważając daną tajemnicę 
3) Lektura listu: pkt 15 

Poniedziałek – 27.05.  Tajemnica 2 – Biczowanie Jezusa 

1) Tekst do odczytania: Mt 27,24-26 + Hbr 9,11-15 
2) Refleksja do tekstu: 
- Krew Jezusa oczyszcza nas z każdego grzechu. Początek Jej przelewania jest tutaj. To Jego 
Krew przelewana za nas jest dla nas zapewnieniem spełnienia obietnicy odkupienia i zbawienia 
człowieka. 
- 10 różańca, rozważając daną tajemnicę 
3) Lektura listu: pkt 16 

Wtorek – 28.05. Tajemnica 3 – Cierniem ukoronowanie Jezusa 

1) Tekst do odczytania: Mt 27,27-30 + 1 P 2,21-25 
2) Refleksja do tekstu: 
- Jezus cierpiał za człowieka, każdego człowieka. Cierpienie Jezusa ma być dla nas wzorem 
przeżywania własnego cierpienia. W Jego Krwi jest uzdrowienie człowieka i umocnienie w 
przeżywaniu cierpienia. 
- 10 różańca, rozważając daną tajemnicę 
3) Lektura listu: pkt 17-18 

Środa - 29.05. Tajemnica 4 – Droga Krzyżowa Jezusa 

1) Tekst do odczytania: Łk 23,26-32 + 2 Kor 5,21 
2) Refleksja do tekstu 
- Jezus nie był grzechem, ale przyjął na siebie grzechy wszystkich ludzi. W oczach człowieka stał 
się grzechem, w oczach Boga jednak jest miłosierną sprawiedliwością ratującą człowieka. 
- 10 różańca, rozważając daną tajemnicę 
3) Lektura listu: pkt 19-20 

 
Intencje do modlitwy 

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

w naszym życiu 
4. 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 zachęcie Pasterza do postu w intencji wspólnoty 12 dnia miesiąca. 
2. W dniu 27.05.2019r. o godz. 19.30 w parafii pw. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie zostanie 

odprawiona Msza Święta dla Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Rzeszowskiej. 
Posługuje Wspólnota BOGU-CHWAŁA. 

3. W dniu 15.06.2019r. odbędzie się Piknik dla członków Wspólnoty Miriam. Szczegółowe in-
formacje zostaną podane na spotkaniu wspólnotowym 04.06.2019r.  

4. Diakonia małżeńska „Odnowa Rodzinom” działająca w ramach Katolickiej Odnowy w Du-
chu Świętym w Polsce przygotowała ofertę wakacyjnego wypoczynku połączonego z reko-
lekcjami. W ramach rekolekcji odbędą się warsztaty, ćwiczenia, konferencje duchowe i 
małżeńskie. Podczas konferencji zapewniona jest opieka nad dziećmi. Zarezerwowany jest 
czas dla rodziny na wspólny odpoczynek, wycieczki. Szczegółowe informacje i zapisy znaj-
dziecie na stronie internetowej www.odnowa.org w zakładce Odnowa Rodzinom. Jeśli nie 
macie jeszcze planów wakacyjnych, to warto z tej oferty skorzystać.  

5. Na stronie głównej www.odnowa.org w Aktualnościach znajdują się linki z VIII Kongresu 
Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej CHARIS: strumień łaski i Środowisk Ewangelizacyj-
nych, który odbył się w Częstochowie w dniach 16-18.05.2019r. Zachęcamy do skorzysta-
nia szczególnie tych, którzy nie mogli w tym spotkaniu uczestniczyć. 

 

 


