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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 12.09.2019 r.  
 
Wracamy do pracy ze Słowem Bożym. Podczas spotkania z przedstawicielami Odnowy w Duchu 
Świętym 1.06.2014 r. papież Franciszek mówił: „Wy, Odnowa Charyzmatyczna, otrzymaliście 
wielki dar od Pana. Narodziliście się z woli Ducha Świętego jako «strumień łaski w Kościele i dla 
Kościoła». Taka jest wasza definicja: strumień łaski”. Strumień łaski. Łaską jest dla nas zbliżanie 
się do Jezusa, poznawanie Go w Słowie. I dodał: „W pierwszym okresie mówiło się, że wy, chary-
zmatycy, zawsze nosicie z sobą Biblię, Nowy Testament... Czy i dziś tak jest? [zgromadzeni:] Tak! 
Nie jestem tego taki pewien! Jeżeli nie, to powróćcie do tej pierwszej miłości, noście zawsze w 
kieszeni, w torbie Słowo Boże! I czytajcie po kawałku. Obcujcie zawsze ze Słowem Bożym”. Na-
szym zadaniem jest trwać przy Jezusie w Słowie. To jest nasza formacja i droga do uwielbiania 
Jezusa. 
W tym okresie rozeznałem, że będzie nam towarzyszyć Ewangelia wg św. Jana. Św. Jan, popular-
nie nazywany Umiłowanym uczniem ma nam pokazać już nie same wydarzenia, które poznawać 
mamy w Kościele przez oczy synoptyków, ale ma pomóc nam zobaczyć Tego, kto „mówi”.  
Na początek codziennie czytamy tylko jeden rozdział z Ewangelii Jana. Najpierw czytamy tekst ze 
zrozumieniem. Drugi raz czytamy go, aby uchwycić o czym on mówi. Wszystko notujemy w zeszy-
cie do medytacji (jeżeli go nie masz, to koniecznie trzeba założyć) odpowiadamy na następujące 
zagadnienia: 
 
1. Zapisz w jednym zdaniu o czym przeczytałeś. 

2. Za co chcesz Bogu podziękować po przeczytaniu tej perykopy? 

3. Za co chcesz Go przeprosić? 

4. O co chcesz Go prosić? 

5. Które Jego przymioty przynaglają cię do uwielbienia Boga? 

6. Do jakich działań, czynów, dzieł czujesz się przynaglony przez to Słowo? 

7. Zapisz swoje postanowienie, by wieczorem zrobić rachunek sumienia z wypełnienia Bożego 

wezwania płynącego z tego słowa. 

8. Przeczytaj wskazany na dzień fragment Katechizmu Kościoła Katolickiego.  

 
  
Na owocną pracę formacji ze Słowem Boga, błogosławię + 

                                                                                                                              ks. Damian, Pasterz 

 

Dzień Fragment 

Ewangelii 
KKK 

Czwartek J 1 1002 -1009 Zmartwychwstali z Chrystusem, 
umierać w Jezusie, śmierć 

Piątek J 2 1010-1019 – sens śmierci + skrót 

Sobota J 3 1020-1029 – sąd szczegółowy + niebo 

Niedziela J 4 1030-1037 – czyściec + piekło 

Poniedziałek J 5 1038-1041 – Sąd ostateczny 

Wtorek J 6 1042-1060 – nadzieja nowej ziemi i nowego nieba 
+ skrót 

Środa J 7 1061-1065 amen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 wprowadzająca 

Konrad Przydział 
diakonia medialna 

  

Alicja Cyrnek 
diakonia organizacyjna 

  

 

diakonia techniczno-
porządkowa 

 

Barbara Zacharska 
diakonia prorocka 

 

 

 

Intencje do modlitwy 

� Za papieża Franciszka, bp Jana, pasterzy Kościoła 
� W intencji dzieł ewangelizacji, które prowadziła i prowadzi wspólnota 
� W intencji chorych i cierpiących, także z naszej wspólnoty, za tych którzy do naszej wspólno-

ty należeli i z niej odeszli. 
 

 

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 17.09.2019r. (wtorek) o godz. 18.30 w salce Miriam odbędzie się spotkanie człon-
ków diakonii prowadzenia spotkań i prorockiej.  

3. Za tydzień 18.09.2019r. (środa) mija druga rocznica śmierci śp. ks. Marcina Szopińskiego, 
który był Pasterzem naszej Wspólnoty. Zapraszamy do uczestnictwa we Mszy Świętej 
o godz. 18.00. Po Eucharystii nastąpi poświęcenie auli Jego imieniem i wspólna agape.  

4. W dniu 25.09.2019 r. (środa) o godz. 19.00 w Bazylice oo. Bernardynów (Rzeszów, ul. Sokoła 
8) odbędzie się Msza Święta o uzdrowienie i uwolnienie dla członków Wspólnot Odnowy 
Diecezji Rzeszowskiej. Posługę podczas Mszy Św. sprawuje nasza wspólnota. 

5. Na dzień 28 września br. (sobota) dla chętnych członków Wspólnoty Miriam została zapla-
nowana pielgrzymka do Kalwarii Pacławskiej i Myczkowiec. Koszt 50 zł obejmuje przejazd 
autokarem, obiad oraz grilla. Wyjazd o godz. 06.30 z parkingu przy Kościele Podwyższenia 
Krzyża. Program: Kalwaria Pacławska (Eucharystia, zwiedzanie Sanktuarium, dróżki, obiad); 
Myczkowce (zwiedzanie ogrodu biblijnego, grill). Zapisy w salce Miriam pół godziny przed 
spotkaniem i po spotkaniu. Dokonanie wpłaty przy zapisie, oznacza, że jest się uczestnikiem 
pielgrzymki. Opiekę duchową będzie sprawował nasz Pasterz. Serdecznie zapraszamy ☺ 
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