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Spotkania Wspólnoty 
odbywają się 

według harmonogramu 
umieszczonego na stro-
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 Teksty do medytacji od 13.02.2020 r.  
 

Kontynuujemy pracę ze Słowem Bożym. Towarzyszy nam dalej Ewangelia wg św. Jana. 
 
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 19,38-42 2238-2243 obowiązki obywateli 

Scena ta tworzy dyptych z poprzednią, co nieprzyjaciele i przyjaciele czynią ciału Jezusa. Nie-

przyjaciele przybili je do krzyża, napoili octem i przebili. W odpowiedzi Jezus daje im szaty i 

Ducha, krew i wodę. Ciało Słowa, odpoczywając w łonie ziemi, zakwasza ją swoim życiem i 

daje początek nowemu światu. Spuścizna Syna oczekuje, że zostanie przyjęta przez wszyst-

kich braci, jak przyjęta została przez umiłowanego ucznia. Dar Boga jest już doskonały. Lecz 

dla nas jest jeszcze zakryty, jak ziarno wrzucone w ziemię. Ziemią tą jest odtąd każdy z nas, 

kto bierze i spożywa Jego ciało wydane za nas. Człowiek uczyniony z prochu ziemi, w proch 

się obraca (por. Rdz 3,19). Także Jezus, jak wszyscy, umiera i wchodzi do grobu. Ale Syn 

Człowieczy jest Synem Bożym: wraz z Nim źródło życia wchodzi w głębiny ziemi. Zstępując 

do otchłani, ugasi pragnienie zmarłych i sprawi, że zakwitnie ogród. W języku greckim rze-

czowniki „ciało" i „znak" mają podobne brzmienie: soma i sema. Sema oznacza przede 

wszystkim „kurhan, kopiec, mogiłę". Jest to pierwszy znak wynaleziony przez człowieka na 

oznaczenie obecności innego ciała, które poprzedziło go w drodze. Sóma i sema wzajemnie 

się do siebie odwołują. Ponadto nasze ciało w swej niepowtarzalności i świadomym ograni-

czeniu, jest pierwotnym znakiem: odsyła do kogoś innego, do Innego. Wonności kojarzą się 

ze sceną w Betanii, która antycypowała Jego pogrzeb (por. 12,7). Jeśli grób Łazarza wydawał 

zły zapach, cały dom w Betanii wypełniony został aromatem (12,3). Teraz sam grób, dom 

każdego człowieka, jest pełen aromatu. Śmierć Jezusa jest w rzeczywistości wylaniem Boga 

miłości: „Olejek rozlany — Imię twe" (Pnp 1,3). Jezus to Jego ciało wydane za nas: w nim 

poznajemy i przyjmujemy Boga, najwyższą miłość do człowieka. Kościół jest reprezentowany 

przez Józefa i Nikodema, którzy przyjmują ciało i strzegą je z miłością. Z niego zakwitnie ży-

cie. 
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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 

  
 
 

Barbara Zacharska 
diakonia prorocka 

 

Piątek J 20,1-10 2244-2246 wspólnota polityczna i Kościół 

Mamy pierwszy dzień po szabacie. W szóstym dniu Bóg dokończył swoje dzieło. Po bólach 

rodzenia narodził się nowy człowiek (16,21), Syn Człowieczy i Syn Boży, który przez krew i 

wodę przekazał braciom własne życie. Józef z Arymatei i Nikodem odpowiedzieli z miłością 

na Jego miłość: przygotowali wielkie święto składając Go w grobie. Tu, w siódmym dniu, 

Pan odpoczął po swoim trudzie, dopełniając szabat i Paschę. Mamy teraz pierwszy dzień 

tygodnia, który stał się dniem Pana, niedzielą. Wielką niespodzianką poranka nowej 

Paschy jest pusty grób. Grób jest miejscem powszechnego spotkania. Tam ludzie są 

zjednoczeni, wszyscy jednakowo pokonani, łup śmierci. Jedyna różnica, zresztą chwi-

lowa, jest między już zmarłymi i jeszcze żyjącymi. Grób pusty jest założeniem wiary 

chrześcijańskiej, która stawia jako przeznaczenie nie śmierć, ale zmartwychwstanie. 

Bóg, miłośnik życia, niczym nie gardzi z tego, co stworzył (Mdr 11,24.26). Nie śmierć 

jest złem, ale nasz sposób jej pojmowania. Jej ościeniem, który zatruwa nam życie, jest 

grzech (I Kor 15,56).  

Sobota J 20,11-18 2247-2257 skrót 

Maria Magdalena jest Oblubienicą, która szuka Oblubieńca, jest symbolem wspólnoty, która 

szuka swego Pana. Opowiadanie to rozwija poprzednie, gdzie była mowa o umiłowanym uczniu, 

który „ujrzał i uwierzył" (w. 8). Można patrzyć i nie widzieć: tylko ten, kto kocha, widzi. Miłość 

bowiem posiada nowe oczy, bo ma nowe serce (Ez 36,26; Jr 31,34). Miłość jest początkiem wiary i 

poznania: ktoś wierzy i poznaje tylko to, co kocha. Kto jednak kocha, pozostaje w ciemności 

dopóki nie usłyszy własnego imienia z ust umiłowanego Wiara jest miłością, która widzi, doty-

ka i słucha samego Pana. Maria płacząca z powodu nieobecności Oblubieńca, powraca do 

radości z powodu jego obecności. Jest smutna, ponieważ miłuje Jezusa, a nie znajduje Go. 

Przejście od smutku do radości to nasze zmartwychwstanie, owoc spotkania ze Zmar-

twychwstałym. Do Boga należy dawanie radości. „Widzenie" Zmartwychwstałego jest kwe-

stią „rozeznania": serce czyste widzi Boga (por. Mt 5,8), który zawsze działa w nas i poza 

nami. Tym, co oczyszcza serce jest miłość, która daje światło oczom. Jezus wychodzi na-

przeciw Marii, która oczekuje Go z miłością i daje się jej rozpoznać nazywając ją po imieniu. 

Kościół reprezentowany przez Marię Magdalenę, jest oblubienicą, która odnajduje umiłowa-

nego swego serca. W taki sposób rozpoczyna drogę, na której Oblubienic przyciąga go do 

siebie (por. Pnp l,4a) i prowadzi go, by był zawsze tam, gdzie On jest (por. 14,2—4). 

Niedziela J 20,19-23 Nowenna do Matki Bożej, dzień 1 

Duch Święty, na początku spoczął i zatrzymał się nad Barankiem Bożym, który gładzi grzech 

świata (1,12.13.16.29.32-33), teraz tchnieniem przekazany został nam, abyśmy kontynuo-

wali Jego dzieło pojednania. Epoka Ducha, zainaugurowana w ciele Jezusa, przedłuża się w 

nas. Uczniowie, chociaż wiedzą, że grób jest pusty i otrzymali wiadomość od Marii Magda-

leny, nie spotkali jeszcze Zmartwychwstałego. Trzeba dojść do spotkania z Nim. Jak? Szuka-

nie Jezusa w grobie i znalezienie grobu pustym (w. 1), kontemplowanie znaków jego nieo-

becnego ciała, dostrzeżenie ich znaczenia i uwierzenie w Niego i w Jego słowa (w. 2—10); 

następnie spotkanie Go, objęcie i otrzymanie misji do przepowiadania Go (w. 11—18). Teraz 

jest Jego definitywny powrót przez dar Ducha, który czyni nas nowymi stworzeniami, zdol-

nymi miłować, tak jak On miłował (w. 19—23). Od tego, „jak" dokonuje się spotkanie, prze-

chodzi się do tego, „co" dokonuje się w spotkaniu. Abyśmy mogli wypełnić to posłannictwo 

Jezus daje nam swoje tchnienie życiowe: życie Boga staje się naszym życiem. Jezus powstał 

z martwych i powróciwszy do Ojca jest obecny w braciach jako źródło pokoju i radości. 

Przez dar Ducha wysyła ich, aby kontynuowali w świecie Jego dzieło pojednania. Kościół 

wychodzi z grobu kontemplując poprzez rany miłość swego Oblubieńca: rodzi się z krwi i 

wody, z daru życia Jezusa i Jego Ducha, który wysyła Kościół, aby dawał światu świadectwo 



miłości Ojca przez przebaczenie braciom. 

Poniedziałek J 20,24-29 Nowenna do Matki Bożej, dzień 2 

Tomasza nie było, gdy inni uczniowie widzieli Jezusa. Przeżywał pokusę niewiary wobec 

ich świadectwa. Chce zobaczyć osobiście Pana. Dostąpi tego, ale wewnątrz wspólnoty. 

Jednak Jezus czyni mu wyrzuty z tego powodu, że nie uwierzył świadectwu innych i 

nazywa błogosławionymi tych, którzy w odróżnieniu od niego nie widzieli, a uwierzyli. 

Tematem tekstu jest wiara, która zawsze pragnie „widzieć i dotykać" Pana. Ale istnieje wi-

dzenie i dotykanie materialne, zarezerwowane dla współczesnych Jezusowi, które ma zna-

czenie o tyle, o ile się przylgnie do Niego. Widzieli Go przecież i dotykali także ci, którzy 

ukrzyżowali Go. Istnieje też widzenie i dotykanie wewnętrzne, charakterystyczne dla tego, 

kto wierzy w Jezusa i miłuje Go: jest to komunia z Nim, która przekształca życie. Jezus 

zmartwychwstały ukazał się pierwszym uczniom w swoim ciele ukrzyżowanym, aby mogli 

poznać Go i przylgnąć do Niego, a następnie dawać o Nim świadectwa nam. Kościół jest 

błogosławiony z tego powodu, że przylgnął do Jezusa dzięki świadectwu pierwszych świad-

ków, aby mieć Jego życie Syna, który miłuje Ojca i braci. 

Wtorek J 20,30-31 Nowenna do Matki Bożej, dzień 3 

Wtorek – autor daje czytelnikom klucz do wejścia w jego dzieło: napisane zostało, abyśmy 

doszli do błogosławieństwa wiary. Aby jakąś księgę zrozumieć, uchwycić należy intencje 

piszącego. Ewangelista wskazuje, że zna też inne opowiadania o Jezusie. Zna też inne Ewan-

gelie: wie, że nie jest jedynym świadkiem.  Celem, dla którego napisana została Ewangelia, 

jest wiara, która jest poznaniem, umiłowaniem i pójściem za Jezusem przez słuchanie 

Słowa. Kto ją czyta w inny sposób, nie trafia do celu. Tu kończy się świadectwo ucznia umi-

łowanego, który pragnie przekazać nam swoje doświadczenie wiary w Jezusa, Mesjasza, 

Syna Bożego, którego sam określa w takich słowach. 

Środa J 21,1-14 Nowenna do Matki Bożej, dzień 4 

Środa – Teraz uczniowie działają. Nie są to już uczniowie z wieczoru i zamknięci w Jerozolimie 

(20,19), ale z poranka i na otwartej przestrzeni nad Jeziorem Tyberiadzkim, w miejscu życia 

codziennego ich i Jezusa. Czas i miejsca są charakterystyczne: świt stanowi granicę między 

nocą i dniem, brzeg to granica między morzem i ziemią. Siedmiu uczniów udaje się „na po-

łów ludzi" (Łk 5,10). Apostołowie nie przyjęli jeszcze w pełni rzeczywistości Zmartwychwsta-

nia. Są rozproszeni i podzieleni, wracając do swoich zajęć. Obecność Jezusa zmienia jednak 

ich rzeczywistość. św. Jan, umiłowany uczeń, rozpoznaje Jezusa. Miłość zawsze rozpoznaje 

siebie. Wyjątkowym jest zaproszenie Jezusa wobec uczniów do posiłku, które przypomina 

zaproszenie na Ucztę. Jezus przypomina, że wspólnota uczniów, by była dalej wspólnotą 

musi być zjednoczona wokół Jezusa oraz spotykająca się na uczcie. 

 
Nowenna do Matki Bożej, Obrończyni Wiary 

http://krosno.franciszkanie.pl/historia-obrazu-matki-bozej-murkowej/modlitwy-i-piesni-do-

matki-bozej-obronczyni-wiary-zwanej-murkowa/  

 

Intencje do modlitwy 
 

� Za wspólnotę o odnowienie przymierza z Jezusem i Maryją! 

 
 
 



 

Ogłoszenia  
 

1. Przypominamy, o obowiązkowej modlitwie Anioł Pański w intencji  o otwartość 

na charyzmaty i jej przyjmowanie dla wszystkich członków wspólnoty przez ręce Maryi 

 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.  

 
 

3. W dniu 18.02.2020 r. (wtorek) o godz. 18.30 w salce Miriam, odbędzie się spotkanie człon-
ków diakoni prowadzenia spotkań i diakoni prorockiej.  
 

4. W dniu 29.02.2020 r. (sobota) odbędzie się Wielkopostny Dzień Skupienia dla Wspólnot Od-
nowy z diecezji rzeszowskiej. Zapisy u Asi Wojdyło po każdym spotkaniu w salce Miriam. 
Koszt uczestnictwa 20 zł (w cenie materiały formacyjne, kawa, herbata). Dla chętnych obiad 
w cenie 15 zł. Nie będzie możliwości zakupu obiadu w dniu spotkania. Ten dzień skupienia 
będzie poświęcony dokumentom z Malines, tematem przewodnim będzie walka duchowa 
chrześcijanina z siłami ciemności. Rozpoczęcie o godz. 8.00, a zakończenie ok. 16.00. Miejsce 

spotkania to duża aula w budynku C DD Tabor. Zapraszamy � 
 

5. Od dnia 14.04.2020r. (wtorek) rozpoczynamy Seminarium Odnowy Wiary I stopnia, organi-
zowane przez naszą Wspólnotę. Zapraszamy chętnych do udziału, a szczególnie osoby z na-
szej Wspólnoty, które jeszcze nie uczestniczyły w SOW. 

 
6. W terminie 25-26.04.2020r. (sobota-niedziela) została zaplanowana pielgrzymka do Sokółki i 

Kodnia dla członków Wspólnot Emaus i Miriam. Szczegóły wyjazdu zostaną podane w naj-
bliższym czasie. 
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