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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 19.09.2019 r.  
 
Wracamy do pracy ze Słowem Bożym. 
Będzie nam towarzyszyć Ewangelia wg św. Jana. Św. Jan, popularnie 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 8 1066-1075 – celebracja misterium 
chrześcijańskiego 

Piątek J 9 1076-1083 – Ojciec jako źródło i cel Liturgii 

Sobota J 10 1084-1090 – dzieło Chrystusa w Liturgii 

Niedziela J 11 1091-1098 Duch Święty i Kościół w Liturgii 

Poniedziałek J 12 1099-1112 Duch Święty przypomina i aktualizuje 
misterium Jezusa, Komunia w Duchu Świętym + 
skrót 

Wtorek J 13 1113-1121 – sakramenty Chrystusa, sakramenty 
Kościoła 

Środa J 14 1122-1134 – sakr. wiary, sakr. zbawienia, sakr. życia 
wiecznego + skrót 

 
Intencje do modlitwy 

 
 Za dusze śp. ks. Marcina Szopińskiego 
 O nawrócenie dla zatwardziałych grzeszników 

 O miłość i jedność we wspólnocie 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
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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 wprowadzająca 

Konrad Przydział 
diakonia medialna 

  

Alicja Cyrnek 
diakonia organizacyjna 

  

 

diakonia techniczno-
porządkowa 

 

Barbara Zacharska 
diakonia prorocka 

 

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 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. 

3. 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. Zapisy w salce Miriam pół godziny przed spotkaniem i po spo-
tkaniu. Dokonanie wpłaty przy zapisie, oznacza, że jest się uczestnikiem pielgrzymki. Opiekę 
duchową będzie sprawował nasz Pasterz. Serdecznie zapraszamy  

4. Członkowie Wspólnoty, którzy do tej pory nie określili się w jakiej diakonii chcą posługiwać, 
prosi się, aby do 2 października br. dokonali wyboru i zapisali się. W aktualnym i następnym 
Biuletynie znajdziecie opisy diakonii, które powinny pomóc w wyborze. 
 

Diakonia modlitewna - jej celem jest służba Wspólnocie poprzez modlitwę, wzrastanie i doskonalenie 
daru modlitwy, które ma prowadzić do większej miłości Boga, pogłębiania relacji z Nim i rozwoju wia-
ry. Diakonia czuwa nad ogarnianiem modlitwą jej Członków oraz bieżących potrzeb, spraw i wydarzeń 
Wspólnoty. Do diakonii może należeć każdy, kto ma w sobie pragnienie modlitwy, modlitwy za innych, 
za wspólnotę, każdy, kto pragnie rozwijać w sobie ten dar. 

 
Diakonia uwielbienia – jej posługa jest przedłużeniem anielskich głosów tutaj – na ziemi. Poprzez 
modlitwę śpiewem wprowadza atmosferę Bożej Chwały i tworzy przestrzeń, w której Bóg może dzia-
łać i dotykać serc wiernych. Ta modlitwa jest niczym „przyjemna woń kadzidła wznosząca się do Tronu 
Ojca…” Diakonia Uwielbienia posługuje na spotkaniach modlitewnych Wspólnoty, Wieczorze Chary-
zmatycznym, a także na innych spotkaniach organizowanych przez Wspólnotę. 
 
Diakonia prowadzenia spotkań – jej głównym celem jest uwielbienie Boga i oddanie Mu chwały po-
przez doprowadzenie uczestników do spotkania z Panem i Zbawicielem, tak aby mogli prawdziwie 
doświadczyć, że Bóg jest żywy i obecny w ich życiu. Osoba prowadząca spotkanie ma za zadanie zwró-
cenie całej swojej osoby na Boga w uwielbieniu, przez co daje okazję do dzielenia się w modlitwie ze 
wspólnotą swoją osobista relacją z Bogiem, staje się świadectwem dialogu z Panem, a zarazem ubo-
gaceniem wspólnoty i okazją do pogłębienia wiary zgromadzonych. 
Osoba prowadząca spotkanie jest odpowiedzialna za: przygotowanie i prowadzenie spotkań modli-
tewnych, Wieczorów Charyzmatycznych; prowadzenie modlitwy uwielbienia na spotkaniach wspólno-
towych oraz innych wydarzeniach organizowanych przez Wspólnotę; przygotowanie czuwań oraz 
adoracji; szczególna współpraca z Pasterzem, diakonią prorocką, diakonią uwielbienia i Liderem 
Wspólnoty. Osoby pragnące włączyć się w posługę prowadzenia spotkań będą mogły rozeznać swój 
charyzmat oraz przygotować się do tej posługi podczas odbywających się cyklicznie spotkań formacyj-
nych diakonii prowadzenia spotkań. 

 
Diakonia modlitwy wstawienniczej – to kilka osób odpowiednio przygotowanych, aby służyć tą mo-
dlitwą. Wstawiając się, opieramy się w wierze na obietnicy, którą zostawił nam Jezus: „Jeśli dwóch z 
was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie” 
(Mt 18, 19-20). W modlitwie polecamy Bogu osobę omadlaną i jej problemy. Taka modlitwa ma wiel-
ką moc i jej owocem może być nawrócenie, rozwiązanie różnych problemów, poprawa relacji czy 
uzdrowienie. Służba modlitwą wstawienniczą staje się okazją do świadectwa i sprzyja zjednoczeniu z 
Panem Jezusem i ze sobą. Buduje wiarę całej wspólnoty i otwiera na ożywiające działanie Ducha Świę-
tego. 

 
Diakonia liturgiczna – to każda troska o liturgię, o jej poprawne rozumienie i piękne celebrowanie. 
Członkowie diakonii liturgicznej bezinteresownie dbają o piękno wnętrza kościoła (kaplicy) i jego wy-
posażenia, sprzętów, szat, naczyń - o całą materialną oprawę liturgii. Ponadto służymy przy ołtarzu 
podczas każdej wspólnotowej Mszy Świętej, czytamy Słowo Boże oraz modlitwę wiernych. Jesteśmy 
najbliżej ołtarza, na którym Pan Jezus ofiaruje się za nas z miłości. 
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