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 Teksty do medytacji od 3.09.2020 r.  
 

 Poprzedni rok kończyliśmy na poznawaniu charyzmatów biblijnych. Każdy z nas jest cha-
ryzmatykiem na mocy Sakramentu Chrztu Świętego. Jako wspólnota jesteśmy włączeni w Kościół 
i w zapraszam teraz do odkrywania nas, jako Kościoła. Będziemy kroczyć szczególną drogą: Dzie-
jów Apostolskich (skrót Dz) oraz Konstytucji Soboru Watykańskiego II: Gaudium et spes (radość i 
nadzieja). Oba teksty pokazują czym jest Kościół (przyda się każdemu z nas oczyścić obraz Kościo-
ła i zrozumieć jego misje w świecie) i jak my, jako wierzący mamy go wspólnie budować, wg Bo-
żego zamysłu. 
 Będziemy kroczyć znaną nam metodą syntezy, czyli czytając oba teksty najpierw biblijny 
(ok. 15 min) i tekst konstytucji Kościoła (ok. 10 min), mamy dokonać pewnej syntezy. Razem pra-
ca powinna nam zająć ok. 30. min. 
 

Na owocną pracę, błogosławię + 
Oddaję każdego z Was w rany Chrystusa i Jego Krew, oraz  zamykam w Sercu Maryi. 

ks. Damian, Pasterz 
 
Wskazówki do pracy: 
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. Oczami wy-
obraźni zobacz wszystko co się dzieje, przyjrzyj się każdemu kto występuje w scenie – nakręć swój 
film. 
3. Jak Twoim zdaniem w danej perykopie wygląda Kościół, czym on jest, co prezentuje, do czego 
wzywa / zachęca? Przeczytaj później komentarz i przemyśl dany tekst. 
4. Przeczytaj wskazany na dzień fragment Konstytucji – jak Kościół definiuje samego siebie i jaką 
misję ma w świecie. Przeczytaj później komentarz z biuletynu i przemyśl dany tekst. 
5. Zapisz wnioski z obu fragmentów do swojego zeszytu. 
 

Dzień Fragment Dziejów 
Apostolskich (Dz) 

Konstytucja Gaudium et spes 

Czwartek Dz 1,1-11 1-3 

Piątek Dz 1,12-14 4 

Sobota Dz 1,15-26 5-7 

Niedziela Dz 2,1-13 8-9 

Poniedziałek Dz 2,14-36 10 

Wtorek Dz 2,37-41 11 

Środa Dz 2,42-47 12 

 
Czwartek: 
 
Dzieje Apostolskie: Autorem księgi jest św. Łukasz, kontynuujący dzieło Ewangelii. Teofil – to zna-
czący urzędnik, zapewne chrześcijanin, ale jednocześnie imię jego tłumaczymy jako człowiek mi-
łujący Boga. Dzieło Łukasza o rozumieniu Kościoła i jego misji jest kierowane do tych, którzy ko-
chają Boga. Nikt inny, bez miłości Boga, nie zrozumie Kościoła. W tym tekście Kościół jest świad-
kiem życia i działania Jezusa w świecie, jest przedłużeniem Jego misji aż po krańce ziemi. Jest to 
możliwe, ponieważ Kościół kroczy w mocy Ducha Świętego. Rozpoczęli to Apostołowie, a po nich 
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ich następny, a później ich następcy itd. By trwać w Kościele, by być świadkiem Jezusa, trzeba Go 
spotkać przez przekaz doświadczenia Kościoła. 
Konstytucja Gaudium et spes: Kościół nie jest sztucznym tworem wyjętym z życia człowieka, ale 
to wspólnota ludzi, połączona przez Chrystusa, która w Duchu Świętym kroczy do zbawienia. Ko-
ściół próbuje wyjaśnić sam czym jest, tak aby każdy był w stanie go zrozumieć, przyjąć i w nim 
żyć. Dlatego Kościół służy wszystkim ludziom, aby doprowadzić człowieka do zbawienia. Czyni to 
w duchu służby, naśladując Jezusa. 
 
Piątek: 
 
Dzieje Apostolskie: Kościół gromadzi się razem, ponieważ Kościół jest wspólnotą, a nie singlem. 
Kościół jest wspólnotą ludzi, a nie zbiorem pojedynczych ludzi, dlatego Łukasz wymienia tak wiele 
osób. Od początku widzimy, że we wspólnocie Kościoła była i jest obecna Maryja. Bowiem nie ma 
Kościoła, bez obecności Matki Jezusa i naszej Matki. Istotną cechą Kościoła jest trwanie jedno-
myślnie na modlitwie – modlitwa ma jednoczyć wymiar – jest to wyraz działania Ducha Świętego. 
Jeżeli w modlitwie człowiek się różni, to jest to znak działania złego ducha. 
Konstytucja Gaudium et spes: Zadaniem Kościoła jest rozeznawanie tego co się dzieje – rzeczywi-
stości. To rozeznawanie dotyczące rzeczywistości ma się zawsze odnosić do życia wiecznego, jako 
celu naszego życia na ziemi. Wszystko co się dzieje, ma służyć temu, aby osiągnąć zbawienie. 
 
Sobota: 
 
Dzieje Apostolskie: Kościół nosi w sobie świadomość bycia świadkiem zmartwychwstania Jezusa 
(zob. werset 22). W wyborze następcy Apostołów Kościół słucha głosu Boga, mając świadomość, 
że Kościół nie jest sam dla siebie, ale realizuje misję od Boga na ziemi. Kościół w tym jest posłusz-
ny Bogu, który decyduje o losach Kościoła. 
Konstytucja Gaudium et spes: Kościół nie biegnie swoim torem, nie jest zacofany w stosunku do 
świata, który pędzi i się rozwija, ale towarzysząc ludzkości stara się wyjść do człowieka w warun-
kach w których się znajduje. 
 
Niedziela: 
 
Dzieje Apostolskie: Kościół jest obdarowany Duchem Świętym. To On prowadzi Kościół do każde-
go zakątka ziemi, tak aby każdy mógł usłyszeć Ewangelię Jezusa, obojętnie od języka i pochodze-
nia. Duch Święty udziela swoje dary przede wszystkim w Kościele. 
 
Konstytucja Gaudium et spes: Kościół bada dokładnie rzeczywistość świata, odnosząc ją zawsze 
do osoby. Bowiem w każdym dążeniu Kościoła chodzi o konkretną osobę. Mimo, że Kościół do-
strzega pragnienia świata, zawsze odnosi je do konkretnej osoby, konfrontując je z celem życia – 
życiem wiecznym, czy są pomoce i potrzebne na drodze wiary. 
 
Poniedziałek: 
 
Dzieje Apostolskie: Kościół który symbolizuje tutaj św. Piotr jest tym, który w mocy Ducha Świę-
tego wychodzi co świata z orędziem Ewangelii. Kościół w mocy Ducha Świętego jest wspólnotą 
odważną, która nie zatrzymuje dla siebie doświadczenia Jezusa, ale będąc Jego świadkiem idzie z 
tym doświadczeniem do drugiego człowieka.  
Konstytucja Gaudium et spes: To przez Kościół Bóg chce pomagać światu, dając ludzkości siłę do 
odkrywania powołania Bożego i jego realizowania. Kościół jest strażnikiem podstawowych praw 
człowieka, wynikających z prawa Bożego w świecie. Musi ich strzec i będzie ich strzegł do końca 
świata. 
 
Wtorek: 
 
Dzieje Apostolskie: Kościół oprócz głoszenia Słowa Jezusa, dawania świadectwa o Nim, wzywaniu 
do nawrócenia, sprawuje jednocześnie Sakramenty, które są fundamentalne w drodze wiary i 
nawrócenia. Nie ma Sakramentów poza Kościołem.  
Konstytucja Gaudium et spes: Kościół, żyjący w obecności Boga, kontynuując misję Jezusa w mo-
cy Ducha Świętego, pomaga człowiekowi w dojściu do odpowiedzi na każde nurtujące pytanie, 
zwłaszcza w dojściu do prawdy na temat samego siebie. 



 
Środa: 
 
Dzieje Apostolskie: Obraz pierwotnego Kościoła to obraz wspólnoty, nie sztucznej, ale prawdziwej 
wspólnoty. Kolejny raz słyszmy, jak wspólnota była ze sobą zżyta. Tą zażyłość tworzą: wierność 
nauce Apostołów (dziś Kościoła), wspólnota – czyli bycie razem, łamanie chleba – Sakramenty 
(zwłaszcza Eucharystia) oraz modlitwa. Taka wspólnota cieszy się błogosławieństwem Pana. 
Konstytucja Gaudium et spes: Wśród wielu różnych teorii i hipotez, które powodują w człowieku 
zamęt i rozbicie, to Kościół przypomina człowiekowi, że jest stworzony na obraz i podobieństwo 
Boże. Już w początku stworzenia widzimy, że Bóg powołał nas do wspólnoty, a nie do samotności. 
Kościół strzeże prawdy nt. człowieka i pomaga człowiekowi w dojściu do tej prawdy. 
 
 

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 08.09.2020r. (wtorek) o godz. 18.30 w salce Miriam odbędzie się spotkanie człon-
ków diakoni modlitwy wstawienniczej. 
 

4. W dniu 15.09.2020r. (wtorek) o godz. 18.30 w salce Miriam odbędzie się spotkanie człon-
ków diakoni prowadzenia spotkań oraz prorockiej. 
 

5. Dla chętnych:  
- 18.09.2020r. (piątek) -  rocznica śmierci śp. ks Marcina Szopińskiego,  
- 18-19.09.2020r. (piątek, sobota) - Forum Charyzmatyczne, Krosno, ul. św. Jana Pawła II. 
Zapisy i dojazd indywidualny. 
 

6. W dniu 10.10.2020r. (sobota) planowana jest pielgrzymka do Częstochowy. Dojazd we wła-
snym zakresie.   

 
Informacje o spotkaniach będą na bieżąco przekazywane przez pogotowie modlitewne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 telefon Wspólnoty i pogotowie modlitewne:  884.31.51.51   e-mail: miriam.rzeszow@gmail.com  

 www.miriam.rzeszow.pl  www.facebook.com/miriam.rzeszow  


