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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 17.09.2020 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 5,17-32 22 

Piątek Dz 5,33-42 23 

Sobota Dz 6,1-7 24 

Niedziela Dz 6,8-15 25 

Poniedziałek Dz 7,1-50 26 

Wtorek Dz 7,51-53 27 

Środa Dz 7,54-8,1a 28 

 
Czwartek: 
 
Dzieje Apostolskie: Bóg troszczy się szczególnie o Kościół. Wyrazem tej troski jest Anioł Pana. 
Kościół trzyma się zasady: ważniejsze dla niego jest zdanie i misja od Jezusa, niż zdanie świata. 
Duch Święty w Kościele  przychodzi przez posłuszeństwo.  
Konstytucja Gaudium et spes: Kościół prowadzi człowieka do odkrycia, że Chrystus jest wzorem 
Nowego Człowieka, do którego mamy się upodabniać. Zadaniem Kościoła jest ukazanie światu 
prawdy o Jezusie. Dzięki niej człowiek może odkryć w sobie godność dziecka Bożego. 
 
Piątek: 
 
Dzieje Apostolskie: Gdyby to była sprawa ludzka Kościół by się rozpadł. Skoro trwa tyle lat, Ko-
ściół trzeba odczytywać, jak dar od Boga dla świata, dla człowieka. Mimo tego przez ile wieków i 
ilu ludzi Kościół był i jest niszczony, dalej trwa. Kościół bowiem od Boga pochodzi. 
Konstytucja Gaudium et spes: Kościół dzisiaj ukazuje plan Stwórcy dla każdego człowieka i poma-
ga go zrozumieć. Dzięki temu ludzie mogą budować prawdziwą wspólnotę.   
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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 

 

Sobota: 
 
Dzieje Apostolskie: Struktura Kościoła się zmienia. Kościół stara się w mocy Ducha Świętego i 
łasce Jezusa dostosować do rzeczywistości, aby jak najlepiej realizować misje: głoszenia Słowa 
Bożego, udzielania Sakramentów, nie rezygnując w innych, ważnych i istotnych zadań. 
Konstytucja Gaudium et spes: Kościół przypomina, że każdy człowiek został stworzony na obraz i 
podobieństwo Boże, że człowiek jest stworzony dla Boga. Doświadczając, że nie jesteśmy sami na 
świecie, Kościół przypomina, że najlepszym sposobem jednoczenia ludzi w tym byciu dla Boga, 
jest wzajemna miłość budująca świat. 
 
Niedziela: 
 
Dzieje Apostolskie: Szczepan to symbol ucznia Jezusa, którym mamy być w dzisiejszych czasach. 
Pełen łaski i mocy, działający w natchnieniu Ducha. Czy dostrzegam takie osoby w Kościele? Czy 
ja w taki sposób buduje Kościół? Szczepan nie schował się nigdzie, ale w odwadze szedł głosząc 
Słowo w Imię Jezusa. 
Konstytucja Gaudium et spes: Widzimy, że tak wielka liczba ludzi, zupełnie innych i wyjątkowych. 
I choć tarcia pomiędzy ludźmi są w wielu wypadkach naturalne, spowodowane różnymi sytua-
cjami, to jednak ich korzeniem zawsze pozostanie grzech, w zwłaszcza egoizm i pycha. 
 
Poniedziałek: 
 
Dzieje Apostolskie: Historia Szczepana to historia Kościoła gotowego w realizowaniu misji Jezusa 
na męczeństwo. Warto przeanalizować katechezę Szczepana i odnieść do siebie – jak ja głoszę 
świadectwo o Jezusie. Kościół szuka jak najlepszej drogi dojścia do serca człowieka z prawdą 
Ewangelii. 
Konstytucja Gaudium et spes: Rozwój człowieka w każdej dziedzinie życia ma prowadzić człowie-
ka do dobra. Nie może przy tym zabraknąć człowiekowi świadomości wyjątkowej godności jaką 
ma. 
 
Wtorek: 
 
Dzieje Apostolskie: Kościół upomina, nie boi się wykazania błędu i drogi grzechu, pomimo tego, 
że jest w mniejszości i grozi mu niebezpieczeństwo. Czym bowiem byłby Kościół, który zrezygno-
wał z wierności Jezusowi i przestał realizować Jego misję? 
Konstytucja Gaudium et spes: Szczególną więzią łączącą ludzi dzisiejszych czasów powinien być 
miłość, a zwłaszcza szacunek należący się każdemu człowiekowi. Należy się on każdemu człowie-
kowi. Jednak przez konkretne zachowania, które wymienia Sobór, człowiek rani siebie i innych, co 
jest niezgodne z Wolą Bożą. 
 
Środa: 
 
Dzieje Apostolskie: Kościół jest gotowy na męczeństwo w Imię Jezusa. Zobaczyć dziś też trzeba 
Kościół, piętnujący zło drugiego człowieka i konsekwencje na które Kościół jest gotowy w imię 
prawdy. Kościół, za którym wstawia się Jezus do Ojca. Kościół, który naśladuje do końca swojego 
Mistrza – Jezusa. 
Konstytucja Gaudium et spes: Szczególnym wyrazem miłości i szacunku wobec drugiego człowie-
ka pozostaje przebaczenie, zwłaszcza wobec tych, którzy nas krzywdzili i naszych nieprzyjaciół. 
 
 

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 (główny budynek DD Tabor, poziom -1). Zapisy przez 
formularz na stronie internetowej www.miriam.rzeszow.pl 

 



3. Dla chętnych:  
- 18.09.2020r. (piątek) -  rocznica śmierci śp. ks Marcina Szopińskiego. O godz. 16.00 Euchary-

stia w kaplicy DD Tabor, agapa.  
- 18-19.09.2020r. (piątek, sobota) - Forum Charyzmatyczne, Krosno, ul. św. Jana Pawła II. Za-

pisy i dojazd indywidualny. 
 
4. W dniu 10.10.2020r. (sobota) planowana jest pielgrzymka do Częstochowy. Dojazd we wła-
snym zakresie. 
 
5. W dniach 25-26.09.2020r. (piątek, sobota) w Boguchwale organizowane są Boguchwalskie 
Spotkania Charyzmatyczne „Wybranie i Wytrwanie”, na które zaprasza ks. Mariusz Mik 
ze Wspólnotą Bogu Chwała. 
 
Piątek - WYBRANIE 
19.00 Modlitwa 
19.30 Konferencja „Wybranie” 
 Modlitwa 
21.00 Zakończenie 
 
Sobota - WYTRWANIE 
10.00 Modlitwa 
10.30 Konferencja „Postawa ucznia: uznanie autorytetu” 
11.20 Przerwa 
12.00 Anioł Pański 

Konferencja „Postawa ucznia: siadać u stóp Mistrza” 
 Modlitwa 
13.30 Przerwa 
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

Konferencja „Upodobnienie do Mistrza: posłuszeństwo” 
15.45 Adoracja 
16.15 Konferencja „Upodobnienie do Mistrza: ofiara” 
16.45 Konferencja „Upodobnienie do Mistrza: głoszenie” 
17.20 Przerwa 
18.00 Eucharystia 
19.00 Uwielbienie z zespołem Kadosz, czas posługi 
 
Niedziela 
Na mszach o 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 ksiądz głosi kazanie, posługa muzyczna i świadectwo w ra-
mach kazania. 
 
Gościem specjalnym, który poprowadzi nauczanie będzie ks. Artur Sepioło, a posługę muzyczną 
podejmie Zespół Kadosz. 
 
Ks. Artur Sepioło - dyrektor Sekcji ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezji Gliwickiej, koordynator 
Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Diecezji Gliwickiej, dyrektor diecezjalnej Szkoły Nowej Ewan-
gelizacji oraz koordynator grup Odnowy w Duchu Świętym w diecezji gliwickiej. Członek Rady 
Krajowej SESA Polska. 
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