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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 17.10.2019 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”.  
Po przeczytaniu całej Ewangelii po jednym rozdziale, czytamy drugi raz, starając się ogarnąć my-
ślą i pamięcią całą Ewangelię, aby mieć wizję całości. Podczas lektury pytamy się o to kim jest 
Jezus. 
Od teraz zapisujemy w zeszytach odpowiedzi na następujące pytania: 
A) 
1. Jaki jest Jezus? Co mówi o Sobie? 
2. Jak jest widziany przez ludzi? 
3. Co o Jezusie mówi Ewangelista? 
4. Jaki obraz Jezusa kształtuje się w Tobie? 
B) 
Sformułuj modlitwę przy pomocy treści przeczytanej perykopy w dowolnej formie (dziękczy-
nienie, uwielbienie, przeproszenie, prośba). 
C) 
1. Do jakich działań, czynów, dzieł czujesz się przynaglony przez to Słowo? Porównaj je z wnio-
skami z pierwszej lektury. 
2. Zapisz swoje postanowienie, by wieczorem zrobić rachunek sumienia z wypełnienia Bożego 
wezwania płynącego z tego słowa. 
3. 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 1333-1344 Eucharystia w ekonomii zbawienia 

Piątek J 16 1345-1355 liturgiczna celebracja Eucharystyczna 

Sobota J 17 1356-1372 - dziękczynienie i pamiątka 

Niedziela J 18 1373-1381 - obecność 

Poniedziałek J 19 1382-1390 Komunia Święta 

Wtorek J 20 1391-1401 Owoce Komunii Świętej 

Środa J 21 1402-1405 Eucharystia zadatek przyszłej chwały 

 

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 

 
 
 
 
 

mailto:b-lech@wp.pl


 
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. Posługa modlitwą wstawienniczą prowadzona jest w pierwszą i trzecią środę miesiąca 
w godz. od 17.00 do 18.00 w salce Miriam. Zapisy na modlitwę wstawienniczą za pomocą 
formularza na naszej stronie internetowej www.miriam.rzeszow.pl w zakładce Zapisy. Oso-
bą koordynującą posługę jest animator diakonii modlitwy wstawienniczej Marcin Zacharski.  

 
3. Informacja dla wszystkich chętnych . Ruszyły zapisy na IX Podkarpackie Forum Charyzma-

tyczne w Krośnie, które odbędzie się w dniach 9 i 10.11.2019r. Hasło tegorocznego forum 
brzmi: Zawsze się radujcie! Prowadzący: Zespół Mocni w Duchu z o. Pawłem Sawiakiem SJ. 
Zapisy osobiście przez stronę internetową www.piotrajana.pl. Koszt uczestnictwa dla osób 
dorosłych: 30 zł – bez wyżywienia; 70 zł – z wyżywieniem. Wspólnota nie zapewnia trans-
portu zorganizowanego. 

 
4. W dniu 22.10.2019r. (wtorek) o godz. 18.30 w salce Miriam spotkanie członków diakonii 

prowadzenia spotkań oraz prorockiej. Zapraszamy . 
 

5. W dniu 23.10.2019r. (środa) po spotkaniu Wspólnoty w salce Miriam odbędzie się spotkanie 
członków diakonii medialnej oraz osób, które chciałyby do niej należeć. Spotkanie prowadzi 
animator Konrad Przydział. Zapraszamy . 

 
6. W miesiącu kwietniu 2020 r. nasza Wspólnota będzie organizować Seminarium Odnowy 

Wiary. Zapraszamy wszystkich chętnych, a szczególnie zachęcamy tych członków Wspólno-
ty, którzy jeszcze nie odbyli Seminarium Odnowy Wiary, do tego, aby przeżyć go we Wspól-
nocie. 
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