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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 20.06.2019 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 – 20.06. Tajemnica 1 – Zmartwychwstanie Pana Jezusa 

1) Tekst do odczytania: J 20,1-10 + 1 J 5,4-12 
2) Refleksja do tekstu: 
- Zwycięstwo dokonuje się tylko w Jezusie, który jest prawdziwym Synem Bożym. Dla Maryi to 
było z jednej strony proste, Ona od początku wiedziała, że Jezus jest Synem Bożym. Z drugiej 
strony trudne, bo trwanie przy nadziei zmartwychwstania kosztuje. Maryja, mimo to przenio-
sła wiarę Kościoła w Zmartwychwstanie.  
3) Lektura KKK: nr 1023-1029 niebo 

Piątek – 21.06. Tajemnica 2 – Wniebowstąpienie Pana Jezusa 

1) Tekst do odczytania: Dz 1,1-11 + 1 J 3,1-3 
2) Refleksja do tekstu: 
- Jezus wstępując do nieba pokazał nam naszą Ojczyznę. Jest nam ona dana z miłości do każde-
go z nas. Maryja wiedziała, gdzie Jezus wraca, bo poznała Jezusa. Poznanie Jezusa, jak Maryja, 
prowadzi do nieba. 
3) Lektura KKK: nr 1030-1037 czyściec i piekło 

Sobota – 22.06. Tajemnica 3 – Zesłanie Ducha Świętego 

1) Tekst do odczytania: Dz 1,14-2,13 + Łk 1,34-45 
2) Refleksja do tekstu: 
- Maryja od momentu Zwiastowania znała moc Ducha Świętego. Wiedziała co On robi w życiu, 
do czego prowadzi. Dlatego posłanie Ducha Świętego, Parakleta, czyli Obrońcy, dla Maryi było 
spełnieniem obietnicy: „moc Najwyższego osłoni Cię”. Maryja, jako Oblubienica Ducha Święte-
go wyprasza Ducha Świętego dla swoich dzieci. 
3) Lektura KKK: nr 1038-1044 życie wieczne 

Niedziela – 23.06. Tajemnica 4 – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 

1) Tekst do odczytania: 1 Kor 15,20-25 + 1 Kor 15,50-53 
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Struktura Wspólnoty: 
 

ks. Damian Ziemba 
Pasterz 
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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 

 

2) Refleksja do tekstu: 
- Maryja odmieniona łaską Bożą poszła do nieba. Nie posiadła Królestwa Jezusa przez ciało i 
krew, ale przez wiarę, przez żywą relację. W Maryi Bóg daje nam znak, gdzie jest miejsce czło-
wieka odmienionego Jego łaską. 
3) Lektura KKK: nr 1045-1060 życie wieczne cz.2 

Poniedziałek –24.06.  Tajemnica 5 – Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nie-
ba i ziemi 

1) Tekst do odczytania: Ap 12,1-12 + Rz 8,28-30 
2) Refleksja do tekstu: 
- Maryja zwyciężyła walkę ze smokiem, czyli złym duchem. Maryja przyobleczona w słońce i 
księżyc to obraz Królowej. Pozostała przy tym dalej Matką dla uczniów Jezusa. Jej wyjątkowe 
miejsce w świecie ma odzwierciedlać się w wyjątkowym miejscu życia uczniów Jezusa. Gdzie 
jest Jej miejsce w Twoim życiu? 
3) Lektura KKK: nr 1061-1065 amen 

Poniedziałek to ostatni dzień wyznaczonej formacji. Przed nami wakacje, czas odpoczynku. W 
czasie wakacji nie będzie spotkań naszej wspólnoty. Warto ten czas wykorzystać na osobisty 
odpoczynek, na poświęcenie czasu swojej rodzinie (w Imię Jezusa wołam: nie zaniedbujcie 
tego!). Poświęćcie czas na spotkania z nimi, rozmowy, przekazywanie im swojego doświadcze-
nia wiary. Dzielcie się Jezusem i Maryją. 

Czas wakacji to czas weryfikacji pracy w ciągu roku. To co otrzymaliśmy w ciągu roku, mamy 
umieć oddać w życiu codziennym. Niech ten egzamin dokonuje się w zaufaniu Jezusowi i Ma-
ryi, oraz w mocy Ducha Świętego. 

Czas wakacji to także czas nadrabiania zaległości. Jeżeli ktoś nie był w stanie iść równo ze 
wspólnotą w wyznaczonej formacji to jest to okazja do nadrobienia zaległości. Można wrócić 
do Ewangelii św. Marka i rozważań proponowanych przez ks. Krzysztofa i moich, można wrócić 
do drogi Maryi z Litanią Loretańską, ćwiczeń św. Ignacego z Loyoli czy ponownie przejść drogę 
Maryi rozważając tajemnice zbawienia w różańcu. Nie bądźcie ospali w tym, dbajcie o kondycję 
i rozwój ducha! 

Gdyby ktokolwiek czuł brak formacji, proszę kroczyć drogą, którą wyznacza Ewangelia każdego 
dnia w Liturgii Kościoła, albo proszę kontaktować się ze mną. 

Mimo wakacji, gdyby ktokolwiek potrzebował jakiejkolwiek pomocy, gdyby działo się coś złego, 
proszę pamiętać jestem jako Pasterz. Można do mnie dzwonić i prosić o modlitwę. Jednocze-
śnie zachęcam do trwania we Wspólnocie przez pogotowie modlitewne, które nawet podczas 
wakacji będzie funkcjonować. 

Na owocną czas wakacji, błogosławię + 

Oddaję każdego z Was w rany Chrystusa i Jego Krew, oraz  zamykam w Sercu Maryi. 

                                                                                                                                ks. Damian, Pasterz 
 

Intencje do modlitwy 

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

w naszym życiu 
� 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 24.06.2019r. o godz. 19.30 w parafii p.w. św. Judy Tadeusza odbędzie się Msza 
Święta dla członków Wspólnot Odnowy Diecezji Rzeszowskiej. Prowadzi Wspólnota Matki 
Bożej Rzeszowskiej. 
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