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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 13.06.2019 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 – 13.06. Tajemnica 4 – Przemienienie na Górze Tabor 

1) Tekst do odczytania: Mk 9,2-8 + 1 Kor 2,9 
2) Refleksja do tekstu: 
- Maryja nie musiała być na górze Tabor, ponieważ Ona została przemieniona łaską Jezusa już 
wcześniej. Dlatego jest wzorem nowego człowieka. Na górze Tabor Jezus pokazuje, że łaska 
jest dla wszystkich, a w Maryi, do czego Jego łaska prowadzi w życiu człowieka. 
3) Lektura listu: pkt 39 

Piątek – 14.06. Tajemnica 5 – Ustanowienie Eucharystii 

1) Tekst do odczytania: Łk 22,14-20 + 1 Kor 13,4-8 
2) Refleksja do tekstu: 
- Eucharystia uczy miłości. Jej cechy, które wymienia św. Paweł Maryja odzwierciedlała w swo-
im życiu. Mając być nowym człowiekiem, warto popatrzeć na siebie i zobaczyć, które cechy do 
mnie pasują, a które nie. Warto zastąpić słowo miłość swoim imieniem. 
3) Lektura listu: pkt 40 

Sobota – 15.06. Tajemnica 1 – Modlitwa i krwawy pot Jezusa w Ogrójcu 

1) Tekst do odczytania: Mt 26,36-39 + Rz 5,3-5 
2) Refleksja do tekstu: 
- Pismo Święte nie mówi, żeby Maryja była w Ogrójcu. Ale, jako Matka czuła cierpienie Syna. 
Co Maryi pomogło ten trudny okres przeżyć? Nadzieja, złożona całkowicie w Bogu, że Jego plan 
odkupienia człowieka prowadzi do życia. 
3) Lektura listu: pkt 41-42 

Niedziela – 16.06. Tajemnica 2 – Biczowanie Pana Jezusa 

1) Tekst do odczytania: Mt 27,24-26 + 1 P 3,14-15 
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� 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 
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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 

 

2) Refleksja do tekstu: 
- Film Pasja pokazuje, jak Maryja cierpiała patrząc na Syna biczowanego, a później jak ścierała 
Jego Krew. Choć bicze Jej nie dosięgły cieleśnie, to dotykały Jej wnętrza. Cierpienie wewnętrz-
ne jest równie bolesne. Ale cierpienie to również droga do odkrycia błogosławieństwa i spo-
tkania z Bogiem. 
3) Lektura listu: pkt 43 

Poniedziałek –17.06.  Tajemnica 3 – Cierniem Ukoronowanie Pana Jezusa 

1) Tekst do odczytania: Mt 27,27-30 + 1 J 5,18-20 
2) Refleksja do tekstu: 
- Zdolność rozumu została nam dana, bo Jezus przyjął koronę cierniową. Maryja, kierowała się 
rozumem w swoim życiu, dlatego patrząc na cierpienie Syna, trwała przy Nim w nadziei. Mimo, 
że emocje i uczucia mogą w nas krzyczeć co innego, mamy kierować się rozumem.  
3) Lektura KKK: nr 1005-1009 Śmierć  

Wtorek – 18.06. Tajemnica 4 – Droga Krzyżowa Pana Jezusa 

1) Tekst do odczytania: Łk 23,26-32 +  Mk 8,34-35 
2) Refleksja do tekstu: 
- Maryja towarzyszyła Jezusowi podczas Jego drogi krzyżowej. Stacja 4 przypomina: spotkanie z 
Matką. Maryja poszła za Nim na Golgotę i tam trwała. Droga ucznia Jezusa, to droga kroczenia 
za Jezusem także w drodze krzyżowej. Nie można ominąć tego etapu drogi i być uczniem Jezu-
sa. 
3) Lektura KKK: nr 1010-1019 chrześcijański sens śmierci 

Środa - 19.06. Tajemnica 5 – Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa 

1) Tekst do odczytania: J 19,18-30 + Rz 8,14-17 
2) Refleksja do tekstu: 
- Pieta, słynna rzeźba, pokazuje ogromne cierpienie Maryi gdy Jezus umarł. Tu dokonała się 
misja odkupienia i zbawienia człowieka. Miejsce Maryi i św. Jana pod krzyżem, to znak w któ-
rym miejscu ma być uczeń Jezusa. 
3) Lektura KKK: nr 1020-1022 życie wieczne 

 
Intencje do modlitwy 

 
� Za wspólnotę o oczyszczenie z każdej formy zła oraz umocnienie w dobru 
� Za błądzących w wierze, odrzucających nauczanie Jezusa oraz za poszukujących wiary, o 

łaskę Ducha Świętego dla nich 
� O jedność wszystkich chrześcijan 
 

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 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 ☺. 

3. 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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