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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 24.09.2020 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 8,1b-3 29 

Piątek Dz 8,4-13 30-31 

Sobota Dz 8,14-24 32 

Niedziela Dz 8,25-40 33 

Poniedziałek Dz 9,1-9 34 

Wtorek Dz 9,10-19 35 

Środa Dz 9,20-31 36 

 
Czwartek: 
 
Dzieje Apostolskie: W historii Kościoła zawsze był czas prześladowań. Czas prześladowań po ludz-
ku to czas rozproszenia i cierpienia. Jednak postawa Apostołów – trzymania się razem, pokazuje 
jaki Kościół w czasie prześladowań jest: jeden, razem. 
Konstytucja Gaudium et spes: Kościół przypomina, że w społeczeństwie wszelkie instytucje po-
winny zadbać o dobro duchowe ludzi. Jest ono istotne dla równości i sprawiedliwości społecznej. 
Jest to zadanie nie tylko Kościoła, ale także wszystkich instytucji społecznych. 
 
Piątek: 
 
Dzieje Apostolskie: Prześladowania sprzyjają także głoszeniu Ewangelii. Nawrócenie w Kościele 
jest dla wszystkich, którzy szczerze tego nawrócenia pragną. To nawrócenie prowadzi do odkry-
cia, że tylko Bóg jest Wszechmocny, On Jeden. 
Konstytucja Gaudium et spes: Przy pomocy łaski Bożej może dojść do ukształtowania nowej ludz-
kości opartej na wzajemnej odpowiedzialności i aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym. 
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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: Mamy tu pierwsze świadectwo nt. Sakramentu Bierzmowania. Kościół przeka-
zuje Ducha Świętego, jest to związane z gestem nałożenia rąk. Kościół także rozeznaje, kto jest 
gotowy na przyjęcie Pana, jest to zadanie Kościoła, aby pereł – Bożej łaski, sakramentów, nie 
rzucać przed ewangeliczne świnie. 
Konstytucja Gaudium et spes: Pomimo tego, jak ważna jest nasza indywidualna droga wiary, to 
Bóg zechciał nas zbawić we wspólnocie, tą wspólnotą jest Kościół. Kościół jest więc dla ludzi środ-
kiem, w którym możemy pewną drogą kroczyć ku zbawieniu. 
 
Niedziela: 
 
Dzieje Apostolskie: Droga, którą Kościół zaprasza ludzi, to droga dojścia i poznania Jezusa w Sa-
kramentach, to w nich doświadczamy Bożej łaski. Zadaniem Kościoła i ludzi Kościoła jest dopro-
wadzenie do nich. Ewangelizator w tym wypadku potrafi wykorzystać każdą okazje, wszystko co 
jest wokół, aby przekazać Ewangelię. 
Konstytucja Gaudium et spes: Kościół ma świadomość tego, że szuka odpowiedzi na pytania do-
tykające człowieka. Nie zawsze odpowiedź jest na teraz, ale łącząc Objawienie z życiem człowie-
ka, towarzyszy każdemu w odnalezieniu odpowiedzi zgodnej z Bożym zamysłem. 
 
Poniedziałek: 
 
Dzieje Apostolskie: Nawrócenie Szawła – cudowny tekst w którym Jezus utożsamia się z Kościo-
łem. Jezus pyta o prześladowanie Jego, choć Paweł nigdy Go nie spotkał, ale prześladuje Kościół. 
Kościół jest bowiem widzialnym Mistycznym Ciałem Jezusa. 
Konstytucja Gaudium et spes: Zadaniem człowieka jest rządzeniem światem, czyli branie odpo-
wiedzialności za cały świat. W tą odpowiedzialność wpisane jest rozwijanie swojej pracy. Nigdy 
ten rozwój nie może być jednak traktowany, jako współzawodnictwo z Bogiem. Rozwój życia 
człowieka należy łączyć jednak z odpowiedzialnością człowieka w każdej dziedzinie życia, za siebie 
i świat, jednocześnie będąc posłusznym Woli Bożej. 
 
Wtorek: 
 
Dzieje Apostolskie: Tak, jak Kościół rozeznawał wcześniej przy magu Szymonie, tak teraz rozezna-
je wobec Szawła jego drogę wiary. Pomimo wątpliwości Ananiasz idzie pełnić wolę Bożą. W Ko-
ściele bowiem wyzbywamy się własnej woli, a podążamy za Wolą Jezusa. 
Konstytucja Gaudium et spes: Zasadą rozwoju człowieka powinno być kierowanie się pełnieniem 
Woli Bożej, dążąc ku dobru dla siebie i drugiego człowieka. 
 
Środa: 
 
Dzieje Apostolskie: Neofici – to nazwa na ludzi, dopiero co nawróconych, zazwyczaj okazują oni 
ogromną aktywność, jakby chcieli nowymi uczynkami zamazać grzeszne czyny sprzed nawróce-
nia. By odnaleźć swoje miejsce w Kościele Paweł potrzebował przewodnika. Bezpieczną drogą 
rozwoju w Kościele jest kroczenie za starszymi w wierze, który poprowadzi nas dalej. W Kościele 
chodzi się samemu, ale we wspólnocie. 
Konstytucja Gaudium et spes: Stworzenie bez Stworzyciela zanika. Zadaniem Kościoła jest ukazy-
wanie tej prawdy, zarówno w dziedzinie duchowości, nauk i rzeczy materialnych. W każdej dzie-
dzinie, stworzenie bez Stworzyciela zanika. 
 
 

 
 
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. Kalendarz spotkań Wspólnoty znajduje się w zakładce Kalendarz na stronie interneto-
wej www.miriam.rzeszow.pl. 
 
4. W dniu 10.10.2020r. (sobota) planowana jest pielgrzymka do Częstochowy. Dojazd 
we własnym zakresie. 
 
5. W dniach od 06.10.2020r. do 24.11.2020r. nasza Wspólnota organizuje Seminarium Odnowy 
Wiary. Konferencje głosi ks. Damian Ziemba. Zapisy on-line przez formularz od 25.09.2020r. do 
03.10.2020r. na stronie internetowej Miriam. Szczegółowe informacje znajdują się w formularzu 
zapisów. Spotkania odbywają się we wtorek w DD Tabor. Zapraszamy. 
 
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 ramach 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. 

 

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  

           


