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 Teksty do medytacji od 21.11.2019 r.  
 

Kontynuujemy pracę ze Słowem Bożym. 
Towarzyszy nam 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”. Czytamy teraz wskazany tekst Ewangelii i konty-
nuujemy pracę ze Słowem Bożym w kluczu, który towarzyszył nam podczas lektury Ewangelii św. 
Marka. 
1. Postaw się w obecności Pana, uświadamiając sobie przed Kim stoisz i z Kim masz rozmawiać. 
2. Przy pomocy umysłu, wyobraźni, pamięci usiłuj odnaleźć się w rozważanej scenie ewange-
licznej i spotkać osobiście z Jezusem, słuchając Jego pouczeń skierowanych do Ciebie, przyglą-
dając się Jego działaniu, by pozwolić Jemu zadziałać w Twoim życiu. 
3. Sformułuj modlitwę przy pomocy treści przeczytanej perykopy w dowolnej formie. 
4. Zadanie, wskazówka lub komentarz w tabeli 
5. Do jakich działań, czynów, dzieł czujesz się przynaglony przez to Słowo? 
6. Zapisz swoje postanowienie, by wieczorem zrobić rachunek sumienia z wypełnienia Bożego 
wezwania płynącego z tego słowa. 
7. 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 7,1-10 1667-1679 sakramentalia 

Rozdziały 7 i 8 tworzą jednolitą całość, która osiąga swój szczytowy punkt w pytaniu: 
„Kim Ty jesteś?" (8.25) i w odpowiedzi: „JA JESTEM" (por. 8,58) Mamy do czynienia z trze-
cim wejściem Jezusa do Jerozolimy. Po odejściu licznych uczniów i uznaniu ze strony jednego z 
Dwunastu (6,66nn), Jezus przemierza Galileę unikając Judei, gdyż chcą go zabić (w. 1). Zbliża się 
święto Namiotów czyli szałasów, w czasie którego składa się podziękowanie za zebranie owoców 
ziemi (w. 2). Jezus zbiera niewiarę także między swoimi, którzy nie akceptują Jego ukrycia. Prowokują 
Go, aby wstąpił do Jerozolimy celem objawienia się światu (w. 3—5). Jezus odpowiada, że czas 
Jego Objawienia jeszcze się nie wypełnił; objawienie to różne jest bowiem od tego, jakie so-
bie oni wyobrażają (w. 6—8). Pozostaje więc w Galilei i wstępuje później, w ukryciu, do Jero-
zolimy (w. 9—10). Początek rozdziału podaje temat: objawienie się Jezusa, który daje życie, odkrywa 
naszą niewiarę, która Go zabija. Jego „bracia" uważają, że nadeszła właściwa pora, aby ujawnił 
się i osiągnął sukces. Myślą oni podobnie jak świat: pragną Mesjasza chwalebnego i nie akceptu-
ją Go jako Tego, który daje swoje ciało za życie świata (6,51). Tymi braćmi, jesteśmy my 
chrześcijanie, którzy nie żyjemy jeszcze tym pokarmem, jaki otrzymujemy w Eucharystii, 
nie akceptujemy Jego słabości jako siły, Jego ukrycia jako objawienia, Jego krzyża jako uwiel-
bienia, Jego „ciała" Syna Człowieczego jako naszego życia. Jezus nie jest zrozumiany nawet 
przez swych krewnych. Istnieje sposób patrzenia na Boga, który jest bardzo ludzki, co więcej 
diabelski. Jezus ofiaruje nam natomiast boski sposób widzenia człowieka, który czyni nas 
synami na obraz Ojca. Kościół, jak krewni Jezusa, naznaczony jest niezrozumieniem Jego 
„ciała". Niewiara, która stąd wynika, jest wielkim misterium nieprawości, które prowadzi 
do sądu krzyża, skazania Jezusa i naszego zbawienia. 
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Animatorzy  

diakonii 
  

 
Ewelina Konieczna 
diakonia modlitewna 

  

Andrzej Paśkiewicz 
diakonia uwielbienia 

 

Magdalena Gola 
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 

 

Piątek J 7,11-14 1680-1690 pogrzeb 

Tam, gdzie Ja będę, wy pójść nie możecie", mówi Jezus do tych, którzy ze zbrodniczą intencją 
pytają „Gdzie On jest?" (w. 11). Jezus skrycie przychodzi w połowie święta bezpośrednio do 
świątyni i rozpoczyna nauczanie. Odszedł z Jerozolimy bezpośrednio po uzdrowieniu parali-
tyka, kiedy podjęto decyzję o zabiciu Go (por. 5,18). Zagrożenie ze strony ciemności, które 
chcą ujarzmić światłość, dominuje w czasie tego trzeciego pobytu w Jerozolimie. Tłum po-
siada o Jezusie sprzeczne opinie. Jedni uważają Go za dobrego (w. 12a) i rozpoznają Go jako 
Mesjasza (w. 26.31) i wierzą w Niego (w. 31), ale boją się to wyznać publicznie z powodu Ży-
dów (w. 13). Inni uważają Jezusa za zwodziciela (w. 12b), opętanego (w. 20), kogoś, kogo nale-
ży pojmać (w. 19.20.25). To, kim Jezus jest, co mówi i co czyni, nie może pozostawić w spokoju 
żadnego człowieka. akceptuje się Go, albo odrzuca. Nie mogą być razem światłość i ciem-
ności, kłamstwo i prawda, niewola i wolność, śmierć i życie. Albo jedno, albo drugie. 

Sobota J 7,15-24 1691-1698 życie w Chrystusie wprowadzenie 

Po początkowym pytaniu „Gdzie On jest?" i różnych sprzecznych opiniach dotyczących 
Jezusa (w. 11-14) następuje pytanie skąd się bierze Jego nauka, jeśli nie uczęszczał do 
żadnego mistrza (w. 15—18), skąd Jego sposób rozumienia Prawa i szabatu, który zdaje 
się łamać (w. 19-24). W centrum dyskusji jest tożsamość Jezusa, której nie należy osą-
dzać według zewnętrznych pozorów, ale według sprawiedliwego sądu (w. 24), który 
wynika z konfrontacji Jego słów z Jego czynami. Następujące po sobie pytania są dla 
Jezusa właściwym momentem, by objawić, że Jego dzieło, Jego Słowo i sama Jego oso-
ba mają boskie pochodzenie. 

Niedziela J 7,25-31 1699-1715 – człowiek obrazem Boga + skrót 

Pytania tłumu i reakcje przywódców wobec Jezusa są takie same, z jakimi spotykała się 
pierwsza wspólnota chrześcijańska. Ale są też takie same, jakie Słowo wzbudza w każ-
dym słuchaczu, w każdej epoce. Orędzie i działalność Jezusa, który z miłości daje swoje 
życie braciom, objawiają Go jako Syna. Dlatego zostanie skazany. Krzyż jednak potwierdzi 
definitywnie Jego słowa i dopełni Jego dzieło: objawi Go jako Pana życia właśnie przez to, że 
oddaje życie. Jezus jest mądrością Bożą. Jego prawo to miłość dla każdej istoty żywej. Dlate-
go jest Chrystusem, wysłannikiem Bożym, by wybawić świat od śmierci. Decyzja zabicia 
Jezusa nie wyeliminuje Go, co więcej uwielbi, ukazując Jego boskie pochodzenie, do którego 
powraca teraz z naszym ludzkim ciałem. Kościół rozpoznaje siebie w tłumie, który stop-
niowo odkrywa tożsamość Jezusa, przechodząc przez własne wątpliwości właściwe dla 
tego, kto stara się poznać misterium Boga oraz przez śmiertelne opory charakterystyczne dla 
tego, kto odrzuca Jezusa, gdyż sądzi, iż Go zna 

Poniedziałek J 7,32-36 1716-1729 – powołanie do szczęścia 

Wysuwają hipotezę, że zniknie pośród diaspory, aby zdobywać prozelitów także wśród po-
gan. Jest to jedna z subtelnych dwuznaczności Jana, zawsze bogatych w prawdę: Kościół 
Jezusa stanowi faktycznie wspólnotę żydowską w środowisku pogańskim. Nieco później 
wysuną przypuszczenie, że zabije się (por. 8,22), przerzucając na Jezusa swoje zbrodnicze 
pragnienie. Jezus jednak nie odbierze sobie życia. Da natomiast swoje życie tym, którzy Mu je 
odbierają, by potem odzyskać je na nowo. Jest to „Jego moc" Syna, zgodnie z poleceniem 
otrzymanym od Ojca. Po raz trzeci w trzech wierszach pojawia się misterium, skąd On jest i 
gdzie my nie możemy pójść. Możemy się tam udać, ale jedynie pod warunkiem, że usłyszymy 
Jego głośne wołanie, które zaraz nastąpi: „Jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie 
i pije" (w. 37nn). 

Wtorek J 7,37-44 1730-1738 – wolność człowieka 

Przed chwilą powiedział Jezus, że nie możemy pójść tam, gdzie On jest (w. 33—36). 
Teraz jednak zaprasza nas do przyjścia do siebie i daje nam środek do osiągnięcia Go, 
abyśmy i my mogli być tam, gdzie jest On. Środek będący do naszej dyspozycji, na 
pierwszy rzut oka nie jest środkiem: jest to pragnienie. Pragnienie to nie tylko brak 
wody, to także pożądanie jej. Pożądanie jest jedyną zdolnością, by osiągnąć dar: nicze-
go nie stwarza, ale przyjmuje wszystko. Objawienie ma miejsce w ostatni dzień, ten uro-
czysty i kończący święto. W każdym dniu tygodnia Namiotów napełniano złotą czarę wo-
dą z sadzawki Siloe i niesiono w procesji śpiewając: „Z weselem wodę czerpać będziecie ze 
zdrojów zbawienia" (Iz 12,3). Świąteczny tłum potrząsał lulab (wiązką gałęzi palmowych, 
wierzby, mirtu i owocu cedru) i wchodził przez Bramę Źródlaną (por. Ne 3,15) śpiewając 



Hallel na pamiątkę uwolnienia z Egiptu (Ps 113—118). Po wejściu do świątyni kapłan 
wstępował do ołtarza i wylewał wodę na ziemię przy pomocy srebrnego lejka. W ostat-
nim dniu tygodnia arcykapłan wylewał ją poza mury Jerozolimy, jako znak błogosła-
wieństwa, które od Izraela rozlewa się na wszystkie narody, zgodnie z obietnicą daną 
Abrahamowi (Rdz 12,3). Był to kulminacyjny punkt świętowania. Wówczas wybuchała 
radość ludu z jego mesjańskimi oczekiwaniami i pragnieniem wolności i powszechnego 
panowania. 

Środa J 7,45-53 1739-1748 wolność w ekonomii zbawienia + skrót 

Jezus zapowiada teraz swego Ducha, którego może nam udzielić właśnie dlatego, że 
jest Synem Bożym i Synem Człowieczym. Dar Ducha jest dopełnieniem stwórczego i 
zbawczego dzieła Boga: przekazuje człowiekowi swoje życie i swoją wolność. Różne i 
sprzeczne są reakcje na objawienie Chrystusa. Gwałtowność, z jaką odpowiadają przy-
wódcy, przezwyciężona zostanie przez miłość Syna, który czyni dar ze swego życia tym, 
którzy Mu je odbierają. Jezus jest mądrością Bożą, nową świątynią, skałą, z której 
wypływa źródło wody żywej otwartej na Jerozolimę. Wszystko to stanie się jasne do-
piero po „uwielbieniu" Jezusa i gdy zostanie nam dany Duch. Kościól rodzi się z wysoka 
jako nowe stworzenie z wody Ducha, otrzymując zdolność miłowania miłością, jaką 
sam jest umiłowany.  

 
Intencje do modlitwy 
 

 Za wspólnotę o oczyszczenie z każdej formy zła oraz umocnienie w dobru 
 Za błądzących w wierze, odrzucających nauczanie Jezusa oraz za poszukujących wiary, o 

łaskę Ducha Świętego dla nich 
 O jedność wszystkich chrześcijan 

 
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 przez formularz na stronie internetowej 
www.miriam.rzeszow.pl w zakładce Zapisy.  

 

3. W dniu 26.11.2019r. (wtorek) o godz. 18.30 odbędzie się spotkanie diakonii modlitwy wsta-
wienniczej.  

 

4. W dniu 27.11.2019r. (środa) o godz. 19.00  w Bazylice oo. Bernardynów w Rzeszowie, ul. 
Sokoła 8 zostanie odprawiona Msza święta dla członków Wspólnot Katolickiej Odnowy 
Diecezji Rzeszowskiej.   
 

5. W dniu 14.12.2019 r. (sobota) odbędzie się Adwentowy Dzień Skupienia dla Wspólnot Od-
nowy w Duchu Świętym diecezji rzeszowskiej, organizowany wspólnie ze Wspólnotą Emaus. 
Miejsce spotkania: DD Tabor (duża aula, budynek C). Koszt uczestnictwa 20,00 zł, a dla 
chętnych obiad w cenie 15,00 zł. Zapisy i płatność u Joanny Wojdyło do 11.12.2019r. w salce 
Miriam po każdym spotkaniu. Plan spotkania: 08.00 – Recepcja; 08.30 – Zawierzenie Du-
chowi Świętemu  Hymn do Ducha Świętego;  08.45 – konferencja 1;  09.30 – przerwa na ka-
wę i ciastko;  09.50 – konferencja 2; 10.30 – dzielenie w grupkach (losowych) – różne miej-
sca; 11.30 – podsumowanie pracy w grupach; 12.15 – obiad;  13.45 – wprowadzenie w skru-
tacje + modlitwa indywidualna;  15.00 – Eucharystia na zakończenie. 

 

 

Redaktor biuletynu: Ewelina Konieczna  Biuletyn przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego  
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