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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 30.05.2019 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 – 30.05. Tajemnica 5 – Ukrzyżowanie i Śmierć Pana Jezusa 

1) Tekst do odczytania: J 19,18-30 + Rz 5,6-11 
2) Refleksja do tekstu: 
- Śmierć Jezusa za mnie na krzyżu to wyraz miłości Boga do mnie. W Jezusie zostaliśmy pojed-
nani z Bogiem, to jest ratunek od karzącego gniewu i droga do zbawienia. 
- 10 różańca, rozważając daną tajemnicę 
3) Lektura listu: pkt 21 

Piątek – 31.05. Tajemnica 1 – Zmartwychwstanie Pana Jezusa 

1) Tekst do odczytania: J 20,1-10 + 1 Kor 15 
2) Refleksja do tekstu: 
- Zmartwychwstanie Jezusa to fakt, potwierdzany przez świadków. Bez Zmartwychwstania 
daremna jest nasza wiara. Bez Zmartwychwstania Jezusa nie ma nadziei na nasze życie wiecz-
ne. 
- 10 różańca, rozważając daną tajemnicę 
3) Lektura listu: pkt 22 

Sobota – 1.06. Tajemnica 2 – Wniebowstąpienie Pana Jezusa 

1) Tekst do odczytania: Dz 1,1-11 + Ef 1,17-23 
2) Refleksja do tekstu: 
- Jezus będąc ponad wszystko nie odcina się od człowieka, ale zaprasza człowieka, by poszedł 
tam gdzie On: ponad wszelką Zwierzchność, Władzę, Moc i Panowanie, ponad wszelkie inne 
imię. Inne imię Jezusa to Emmanuel, Bóg z nami. On, jako Bóg z nami, zaprasza człowieka w 
miejsce swojego przebywania. 
- 10 różańca, rozważając daną tajemnicę 
3) Lektura listu: pkt 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Telefon Wspólnoty 
� 884-315-151 

 
 

Struktura Wspólnoty: 
 

ks. Damian Ziemba 
Pasterz 

tel. 791-386-047 
e-mail: mini-damian@o2.pl 

Barbara Zacharska 
Lider 

tel. 607-433-848 
e-mail: b-lech@wp.pl 

 

Marcin Zacharski 
V-ce lider 

 

Andrzej Paśkiewicz 
Skarbnik 

 
 
 
 
 



 
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 – 2.06. Tajemnica 3 – Zesłanie Ducha Świętego 

1) Tekst do odczytania: Dz 1,14-2,13 + J 16,7-14 
2) Refleksja do tekstu: 
- Sąd Ducha Świętego będzie polegał na przekonaniu o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Sąd 
dokonuje się w mocy Ducha Świętego, który jest dla nas Pocieszycielem, Obrońcą, Parakletem, 
Duchem Prawdy. Chrześcijanin to człowiek napełniony Duchem Świętym. 
- 10 różańca, rozważając daną tajemnicę 
4) Lektura listu: pkt 24 

Poniedziałek – 3.06.  Tajemnica 4 – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 

1) Tekst do odczytania: 1 Kor 15,20-25 + Ef 1,3-14 
2) Refleksja do tekstu: 
- Tajemniczy plan zbawienie to udział w łasce Jezusa, z której jako pierwsza korzysta Maryja. 
Każdy człowiek, który w Jezusie złożył swoją nadzieję, może liczyć na zjednoczenie z Bogiem. 
- 10 różańca, rozważając daną tajemnicę 
3) Lektura listu: pkt 25 

Wtorek – 4.06. Tajemnica 5 – Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i 
ziemi 

1)Tekst do odczytania: Ap 12,1-12 + Ap 5,9-13 
2) Refleksja do tekstu: 
- Jezus czyni człowieka godnym nieba. On jako Baranek, który wykupił człowieka swoją Krwią. 
Liczba odkupionych nie jest określona i ma być znana tylko Bogu, to wyraz Jego miłosierdzia. 
- 10 różańca, rozważając daną tajemnicę 
3) Lektura listu: pkt 26 

Środa - 5.06. Tajemnica 1 – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie 

1) Tekst do odczytania: Łk 1,26-38 + Ga 4,4-5 
2) Refleksja do tekstu: 
- Maryja ma szczególne miejsce od początku dziejów zbawienia. Jest Tą, z której rodzi się Syn 
Boży. Jej wartość jest wymieniana obok Prawa Żydowskiego. Jest rola w życiu chrześcijanina 
jest równie ważna. 
- 10 różańca, rozważając daną tajemnicę 
3) Lektura listu: pkt 27-28 

 
Intencje do modlitwy 

 
1. Za papieża Franciszka, bp Jana, pasterzy Kościoła 
2. W intencji dzieł ewangelizacji, które prowadziła i prowadzi wspólnota 
3. 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 zachęcie Pasterza do postu w intencji wspólnoty 12 dnia miesiąca. 
2. W dniu 12.06.2019r.(środa) odbędzie się Wieczór Charyzmatyczny. Rozpoczęcie o godz. 

18.00 w kaplicy DD Tabor. Konferencję wygłosi ks. Jakub Lorenc. Zapraszamy. 
3. W dniu 15.06.2019r. (sobota) w Domu Diecezjalnym Tabor w godz. od 16.15. do ok. 

20.00 odbędzie się Piknik Rodzinny dla członków Wspólnoty Miriam. Szczegółowe infor-
macje zostaną podane na spotkaniu wspólnotowym 04.06.2019r. (wtorek).  

4. W dniu 18.06.2019r. (wtorek) o godz. 17.45 w kaplicy DD Tabor odbędzie się spotkanie 
modlitewne Wspólnoty. Zachęcamy wszystkich do udziału w ostatniej przed wakacjami 
Mszy Świętej i wspólnym spotkaniu. 
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