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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 6.06.2019 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). Od dzisiaj jest pewna 
zmiana, wchodzimy w drugi etap, w którym : 
1) Najpierw odczytujemy tekst biblijny wskazany do danej tajemnicy różańca, następnie podej-
mujemy refleksje i medytacje tekstu pytając o: 
- co ten tekst mówi do mnie o Maryi? 
- do czego zachęca mnie Maryja w tej tajemnicy? 
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 – 6.06. Tajemnica 2 – Nawiedzenie Świętej Elżbiety 

1) Tekst do odczytania: Łk 1,39-45 + Łk 1,46-55 
2) Refleksja do tekstu: 
- Hymn Maryi to hymn uwielbienia za dzieło stworzenia i odkupienia to hymn uwielbienia Bo-
żej miłości. Maryja pokazuje jaką postawę ma chrześcijanin, który jest powołany do uwielbia-
nia Boga. 
- 10 różańca, rozważając daną tajemnicę 
3) Lektura listu: pkt 29 

Piątek – 7.06. Tajemnica 3 – Narodzenie Pana Jezusa 

1) Tekst do odczytania: Łk 2,1-21 + Łk 11,27-28 
2) Refleksja do tekstu: 
- Skoro Maryję docenia jakaś kobieta z tłumu, tym bardziej uczeń Jezusa ma Ją doceniać, nie 
tylko przez fakt Narodzin Jezusa, ale przez fakt bycia Pierwszą i Najwierniejszą słuchającą i wy-
pełniającą Słowo Jezusa. 
- 10 różańca, rozważając daną tajemnicę 
3) Lektura listu: pkt 30-31 

Sobota – 8.06. Tajemnica 4 – Ofiarowanie Pana Jezusa 

1) Tekst do odczytania: Łk 2,22-38 + Mt 12,46-50 
2) Refleksja do tekstu: 
- Maryja, która oddaje Jezusa pokazuje, że każdy może zaliczać się do rodziny Jezusa. Do tej 
rodziny wchodzi się przez pełnienie woli Boga. Maryja oddając Jezusa czyni Go darem dla każ-
dego człowieka. 
- 10 różańca, rozważając daną tajemnicę 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

 

 
3) Lektura listu: pkt 32-33 

Niedziela – 9.06. Tajemnica 5 –  Odnalezienie Pana Jezusa 

1) Tekst do odczytania: Łk 2,41-52 + Mdr 7,22-30 
2) Refleksja do tekstu: 
- Zło nie przemogło Maryi, Jej mądrość to skupienie się na Bogu i zaufanie Jemu. Jej mądrość to 
umiejętność odnajdywania Jezusa. Uczeń Jezusa, wraz z Maryją ma szukać Jezusa. 
- 10 różańca, rozważając daną tajemnicę 
3) Lektura listu: pkt 34-35 

Poniedziałek –10.06.  Tajemnica 1 – Chrzest Pana Jezusa 

1) Tekst do odczytania: Mt 3,13-17 + Mt 13,31-33 
2) Refleksja do tekstu: 
- Maryja jest najdoskonalszym wzorem Nowego Człowieka, oddanego całkowicie w Duchu 
Świętym przez Chrystusa Bogu Ojcu: Jego Słowu i Jego dziełu. 
- 10 różańca, rozważając daną tajemnicę 
3) Lektura listu: pkt 36 

Wtorek – 11.06. Tajemnica 2 – Cud na weselu w Kanie Galilejskiej 

1) Tekst do odczytania: J 2,1-11 + Mt 5,3-10 
2) Refleksja do tekstu: 
- W Maryi każde błogosławieństwo się wypełniło, każda obietnica błogosławieństw się wypeł-
niła. W Maryi uczeń Jezusa ma pokonać tą samą drogę, przez zaufanie i bycie razem z Jezusem. 
- 10 różańca, rozważając daną tajemnicę 
3) Lektura listu: pkt 37 

Środa - 12.06. Tajemnica 3 – Głoszenie Ewangelii i wzywanie do nawrócenia 

1) Tekst do odczytania: Mk 1,14-15 + Jk 1,25 
2) Refleksja do tekstu: 
- Maryja jest pierwszą, która słuchała Bożego Słowa i Je zachowywała w swoim sercu. Choć 
Pismo Święte nie mówi o Jej żadnej ewangelizacyjnej wyprawie, to jednak swoim życiem każ-
dego dnia głosiła Dobrą Nowinę. Świadectwo życia to najprostsza forma głoszenia Jezusa. 
- 10 różańca, rozważając daną tajemnicę 
3) Lektura listu: pkt 38 

 
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 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. Spotkanie rozpo-
czynamy Mszą Świętą. Serdecznie zapraszamy ☺. 

4. W dniu 18.06.2019r. (wtorek) o godz. 17.45 w kaplicy DD Tabor odbędzie się spotkanie 
modlitewne Wspólnoty. Zachęcamy wszystkich do udziału, gdyż będzie to ostatnie spo-
tkanie przed wakacjami ☺. Po spotkaniu zapraszamy na wspólną agapę ☺. 
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