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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 10.09.2020 r.  
 

 Kościół to ogromny tajemnica i skarb, którą powinniśmy odkrywać i o który powinniśmy 
dbać. 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 + 
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 Dz Konstytucja Gaudium et spes 

Czwartek Dz 3,1-11 13 

Piątek Dz 3,12-26 14 

Sobota Dz 4,1-22 15-16 

Niedziela Dz 4,23-31 17 

Poniedziałek Dz 4,32-37 18 

Wtorek Dz 5,1-11 19-20 

Środa Dz 5,12-16 21 

 
Czwartek: 
 
Dzieje Apostolskie: Kościół, który symbolizują tutaj Apostołowie, naśladuje dokładnie to co czynił 
Jezus. Wychodzi do ludzi chorych, samotnych, cierpiących. To co Kościół dokonuje,, zawsze czyni 
w Imię Jezusa. Nic w Kościele nie dzieje się (nigdy nie powinno!) w imię jakiegokolwiek człowieka, 
ale wszystko w Imię Jezusa. 
Konstytucja Gaudium et spes: Kościół stoi na straży prawy o człowieku, dlatego przypomina o 
tajemnicy grzechu człowieka, który zniszczył relacje człowieka z Bogiem, ale jednocześnie przy-
pomina o Bogu, który sam przychodzi po człowieka, aby z nim odbudować relacje w Jezusie. 
 
Piątek: 
 
Dzieje Apostolskie: św. Piotr głosi Ewangelię Jezusa. Mowa św. Piotra nie jest delikatna, ale od-
ważna, powiedzieć można: głosi z mocą. Misją Kościoła nie jest owijanie w bawełnę ani ukazywa-
nie rzeczywistości cukierkowato, ale ma przez ukazywanie prawdy, pomóc człowiekowi odkryć 
Boga, który przychodzi, aby nam błogosławić w odwracaniu się od grzechu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Telefon Wspólnoty 
 884-315-151 

 
 

Struktura Wspólnoty: 
 

ks. Damian Ziemba 
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Barbara Zacharska 
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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 

 

Konstytucja Gaudium et spes: Kościół przypomina, że człowiek to jedność ciała i ducha, dlatego 
powinien dbać w równym stopniu o jedno i drugie, jako dar otrzymany od Stwórcy. 
 
Sobota: 
 
Dzieje Apostolskie: Kościół jest gotowy cierpieć dla Jezusa, będąc Jemu wiernym. Kościół docenia 
cierpienie, które go oczyszcza i upodabnia do Chrystusa. Jest to konsekwencja wierności Bogu, 
której Kościół nigdy się nie wyprze. To cierpienie staje się jednocześnie świadectwem dla świata o 
mocy Jezusa i Jego Imienia. 
Konstytucja Gaudium et spes: Darem dla człowieka jest godność rozumu, dzięki któremu może 
człowiek odkrywać prawdę. To w sumieniu człowiek odkrywa Boży plan. By właściwie rozwijać 
sumienie potrzeba Kościoła. 
 
Niedziela: 
 
Dzieje Apostolskie: Źródłem mocy i życia Kościoła jest Jezus, który jednoczy swój Kościół na mo-
dlitwie. Modlitwa przygotowuje i otwiera Kościół na działanie Ducha Świętego. Dzisiejsza scena 
to tzw. „drugie Zesłanie Ducha Świętego”. Duch Święty zstępuje na Kościół modlący się i wtedy 
uzdalnia Kościół do głoszenia. 
Konstytucja Gaudium et spes: Każdy człowiek jest wolny i tę wolność należy uszanować. Jak wła-
ściwie z niej korzystać, to zadanie Kościoła, aby przypomnieć o tym człowiekowi. Gdyż przyjdzie 
czas, że staniemy przed Bogiem i tam będzie trzeba zdać sprawę z korzystania z wolności. 
 
Poniedziałek: 
 
Dzieje Apostolskie: Piękny obraz Kościoła – wspólnoty, która wierna Jezusowi i Jego poleceniu, 
jest dla siebie, której nic nie brakuje, a którą łączy miłość. Ten obraz ma ciągle motywować dzi-
siejszy Kościół, aby stawał się taki sam: wierny swojej misji i napełniony miłością. Pytanie: czego 
Kościołowi brakuje dzisiaj, aby takim Kościołem być? Czego brakuje naszej wspólnocie?  
Konstytucja Gaudium et spes: Pomimo doświadczenia śmierci, tak mocno obecnego w życiu 
człowieka, to nie śmierć czy ból jest najważniejszym doświadczeniem życia. Kościół przypomina, 
że człowiek został stworzony dla szczęścia wiecznego, które jest celem życia na ziemi. 
 
Wtorek: 
 
Dzieje Apostolskie: W Kościele zawsze znajdowali się również ludzie przewrotni i nieuczciwi, 
przeciwni Duchowi Świętemu i Jego prowadzeniu. Choć ich obecność zasmuca Boga i Kościół, to 
nie jest w stanie go zniszczyć. Kościół nie wymazał tego fragmentu Pisma Świetego, nie po to, aby 
straszyć ludzi, ale dlatego, żeby widzieć także problemy Kościoła. Warto zauważyć, że ten frag-
ment o nieuczciwości ludzi tworzących Kościół występuje po fragmencie mówiącym o miłości 
ludzi tworzących Kościół. Szatan od początku istnienia Kościoła stara się go zniszczyć. 
Konstytucja Gaudium et spes: Ateizm nie jest pierwotną drogą dla człowieka. Będąc jednością 
ciała i ducha, o czym przypomina Kościół, Kościół stara się zrozumieć powody odejścia od Boga, 
tak aby człowiek mógł pokonać te przeszkody i zwrócić się na nowo ku Bogu. 
 
Środa: 
 
Dzieje Apostolskie: Kościół będąc wierny swojej misji się rozrasta, pomimo sprzeciwu faryzeuszy, 
pomimo nieuczciwości niektórych ludzi Kościoła. Widać, jak Kościół się rozszerza, ale jednocze-
śnie jak ogromna jest rola Apostołów – Pasterzy Kościoła, a z nich ogromne znaczenie św. Piotra. 
Dziś ogromne znaczenie Pasterzy Kościoła, to osoba biskupa, zwłaszcza Papieża, oraz kapłanów za 
nas odpowiedzialnych. 
Konstytucja Gaudium et spes: Zadaniem Kościoła jest pomoc człowiekowi w dojściu oraz praw-
dziwym doświadczeniu Boga. Szanując jednak wolną wolę człowieka, Kościół zaprasza wszystkich, 
aby budowali cywilizację życia i miłości. 
 
 
 
 
 
 



 

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 15.09.2020r. (wtorek) o godz. 18.30 w salce Miriam odbędzie się spotkanie człon-

ków diakoni prowadzenia spotkań oraz prorockiej. 
 

4. 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. 
 

5. 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  
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