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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 26.09.2019 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 15 1135-1144 kto celebruje Liturgię? 

Piątek J 16 1145-1155 znaki, symbole liturgii, słowa i czynności 

Sobota J 17 1156-1162 śpiew, muzyka, obrazy 

Niedziela J 18 1163-1171 – czas liturgiczny, dzień Pański, rok 
liturgiczny 

Poniedziałek J 19 1172-1178 – cześć świętych, Liturgia Godzin 

Wtorek J 20 1179-1186 – gdzie celebrować Liturgię? 

Środa J 21 1187-1199 skrót 

 
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 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 01.10.2019r. (wtorek) o godz. 18.30 w salce Miriam odbędzie się spotkanie diakonii 

modlitwy wstawienniczej. 
3. 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 medialna – media to niezastąpiony środek komunikacji, aby informować o życiu Wspólnoty, 
prawdach ewangelicznych czy nauce Kościoła. Diakonia medialna w naszej wspólnocie zajmuje się 
prowadzeniem strony internetowej oraz mediów społecznościowych, foto i wideorelacją z wydarzeń 
wspólnoty, wydawaniem biuletynu oraz współpracą z lokalną prasą i radiem. Chcesz do nas dołączyć? 
Nie zwlekaj! Czekamy na Ciebie! 
 

Diakonia organizacyjna - wspólnie z diakonią techniczno-porządkową zajmuje się kompleksowym 
przygotowywaniem spotkań modlitewnych Wspólnoty oraz organizowaniem wydarzeń takich jak 
konferencje, rekolekcje, warsztaty i seminaria wiary oraz agapy i wyjazdy wspólnotowe, 
a w szczególności: przygotowaniem spotkań w grupach dzielenia w kwestii wyboru i rezerwacji miej-
sca, zapewnienia i rozdzielenia materiałów na spotkania w grupach, oraz uporządkowaniem 
i zebraniem materiałów po zakończonym spotkaniu; przygotowaniem agap poprzez zachęcanie osób 
do upieczenia ciasta, czy przygotowania innych potraw; przygotowanie i uporządkowaniem miejsca 
spotkania; poszukiwaniem sposobów na integracje wspólnoty m.in.: poprzez kreatywne zabawy inte-
gracyjne i taniec; stroną organizacyjną konferencji i rekolekcji: obsługa zapisów, rejestracja uczestni-
ków, utrzymanie porządku i czystości w trakcie trwania wydarzenia, obsługą uczestników spotkań, 
wydawaniem posiłków, robieniem kawy i herbaty; fotorelacje z wydarzeń i spotkań Wspólnoty przy 
współpracy z diakonią medialną; obsługą biblioteki wspólnotowej i zachęcaniem współbraci do korzy-
stania z niej. Potrzeba ludzi z duchem służby, którzy mają trochę wolnego czasu i chęci. Nie boją się 
zwykłej pracy, są kreatywni i potrafią pracować w grupie. W diakonii potrzeba jest osób, które dobrze 
gotują, pieką ciasta i fotografują.  „W Jego ręku i my, i nasze słowa, roztropność wszelka i umiejęt-
ność działania” (Mdr 7,16). 

 

Diakonia techniczno-porządkowa – zajmuje się porządkowaniem i obsługą techniczną Wspólnoty, a w 
szczególności: przygotowaniem miejsc na spotkania modlitewne , rekolekcje i agapy; porządkowa-
niem sprzętu muzycznego i innego po spotkaniach (pomoc w tej kwestii szczególnie diakoni uwielbia-
nia); dbaniem o bezpieczeństwo uczestników w trakcie organizowanych wydarzeń, obsługa parkingu 
(w razie potrzeby). Potrzebni są głównie panowie dysponujący czasem, a także siła w przenoszeniu 
mebli, sprzętów i innych rzeczy. Bardzo cenne są także umiejętności majsterkowicza w celu dokony-
wania drobnych napraw. 

 

Diakonia prorocka – to grupa osób, które uważniej wsłuchuje się w głos Pana i przekazuje Jego Słowo 
dla wzajemnego zbudowania. Zadaniem diakonii jest odczytywanie, przyjmowanie, rozeznawanie 
i głoszenie Słowa Bożego. „Charyzmat proroctwa jest jednym z darów Ducha Świętego; to mówienie 
w Imieniu Boga ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze.” (1 Kor 14, 3). Dar ten wymaga 
pielęgnowania, aby nie zgasł, ponieważ słowo prorockie stanowi istotny czynnik w poznawaniu woli 
Bożej we Wspólnocie. Diakonia posługuje podczas spotkań modlitewnych organizowanych przez 
Wspólnotę za wiedzą i zgodą Pasterza. Posługa w diakonii wiąże się ściśle z codziennym trwaniem 
na modlitwie, troską o czystość wewnętrzną, wymaga systematycznego kontaktu ze stałym spowied-
nikiem/kierownikiem duchowym. 
Na cyklicznych spotkaniach formacyjnych diakonii uczymy się jak wzrastać w posłudze i posługiwać się 
charyzmatem proroctwa. Staramy się poszukiwać Bożego Słowa i Jego Woli, a więc tego, do czego 
wzywa Pan poszczególne osoby, diakonię lub całą Wspólnotę. 

 

Diakonia prorocka, prowadzenia spotkań i modlitwy wstawienniczej są diakoniami, do których 
można się zapisać tylko po osobistej rozmowie z Pasterzem oraz po odpowiednim czasie formacji 
prowadzonej we Wspólnocie. Członkowie ww. diakoni podlegają rozeznaniu przez Pasterza. Każdy 
członek Wspólnoty jest zobowiązany, aby należeć do diakonii. Przez czynną posługę rozwija ducha 
służby, wpływa na rozwój i prawidłowe funkcjonowanie Wspólnoty, a tym samym identyfikuje się ze 
Wspólnotą. 
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