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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 1.10.2020 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 9,32-43 37 

Piątek Dz 10,1-16 38 

Sobota Dz 10,17-23 39 

Niedziela Dz 10,24-48 40 

Poniedziałek Dz 11,1-18 41 

Wtorek Dz 11,19-30 42 

Środa Dz 12,1-4 43 

 
Czwartek: 
Dzieje Apostolskie: Historia św. Piotra to historia, która pokazuje dwie ważne prawdy: 1) Piotr 
wszystko czyni w imię Jezusa, nic w swoje. Nie zabiera on chwały dla siebie. 2) Piotr czyni to sa-
mo, co Jezus. Piotr widział jak Jezus uzdrawiał dziewczynkę w taki sposób, czyni to samo. Uczeń 
Chrystusa będąc w Kościele naśladuje swojego Pana. 
Konstytucja Gaudium et spes: Zadaniem Kościoła, który obserwuje rzeczywistość człowieka jest 
przypominanie o powołaniu do świętości. Świat, żadna jego dziedzina i żadna aktywność człowie-
ka, nie może prowadzić człowieka do grzechu. 
 
Piątek: 
Dzieje Apostolskie: Bóg nie przemawia tylko i wyłącznie do Żydów, ale także do pogan. Bóg chce 
wszystkie swoje dzieci zgromadzić w Kościele i w nim doprowadzić do zbawienia. 
Konstytucja Gaudium et spes: Każdy człowiek w Duchu Świętym jest obdarowany innym zada-
niem na ziemi. Zadaniem człowieka jest pełnienie swojego powołania rzetelnie w taki sposób, aby 
cały świat stał się ofiarą miłą Bogu. 
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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: Piotr nie uznaje siebie za wszechwiedzącego, ale jest otwarty na wolę Boga, 
którą rozeznaje. Na modlitwie Bogu najłatwiej do nas przemawiać i dawać natchnienia. Czyni to 
Duch Święty (w. 19). 
Konstytucja Gaudium et spes: Pascha Jezusa – Jego ofiara prowadzi człowieka ku nowej ziemi i 
nowego nieba. Jednak nie wolno zapominać o teraźniejszym życiu. Przekształcanie tego życia wg 
woli Bożej buduje na ziemi Królestwo Jezusa, a nas przygotowuje do Jego Ostatecznego Przyjścia. 
 
Niedziela: 
Dzieje Apostolskie: Kościół jest świadkiem Jezusowej Męki, Śmierci i Zmartwychwstania, czyli 
dzieła Odkupienia i jednocześnie zaprasza, aby w skorzystać z Bożej oferty zbawienia. Korzystanie 
z tej oferty dokonuje się w Duchu Świętym, który jest dany ludziom przyjmującym Jezusa za swo-
jego osobistego Pana i Zbawiciela. Duch Święty czasami uprzedza działanie Sakramentów, ale 
zawsze do nich prowadzi. Środkiem ku zbawieniu są bowiem Sakramenty w Kościele. 
Konstytucja Gaudium et spes: Dziś zaczyna się to co dla nas najbardziej istotne w tej Konstytucji. 
Cały tekst mówi kim i czym jest Kościół w świecie i dla świata. Kościół odnosi nas zwłaszcza do 
zbawienia i do rzeczy ostatecznych: śmierć, sąd, piekło / niebo. Jest wspólnotą dzieci Bożych, 
doceniając przy tym wkład budowania świata przez inne wspólnoty chrześcijańskie (protestanci i 
prawosławni). 
 
Poniedziałek: 
Dzieje Apostolskie: Pomimo swojego urzędu św. Piotr wyjaśnia swoją decyzje i kroczenie drogą 
wiary w taki sposób. Kościół nie robi ze swojego postępowania tajemnicy, ale stara się człowie-
kowi wyjaśnić Bożą Wolę. Kościół jest bowiem otwarty na działanie Woli Bożej i potrzebuje ją 
odczytywać w każdej sytuacji życia. Kościół nie może pozostawać zamknięty w swoich schema-
tach. 
Konstytucja Gaudium et spes: Kościół otwiera oczy ludziom na rzeczy ostateczne i sens życia na 
ziemi, to jego zadanie. Pomimo zmian zachodzących w świecie, to Kościół strzeże Prawdy Obja-
wionej i w każdym czasie stara się ją człowiekowi przekazać, tak by człowiek ją zrozumiał i przyjął. 
 
Wtorek: 
Dzieje Apostolskie: Szczepan zmarł w rozdziale 7, a jesteśmy w 11. Pomimo tego co się działo, 
Duch Święty sam prowadził Kościół, aby doszedł do pogan. Bóg ma różne ścieżki dojścia do czło-
wieka. Bóg w Kościele znajduje miejsce dla każdego, dlatego pada tutaj tak wiele imion, pada też 
imię Szaweł. Jakie Bóg znajduje w Kościele miejsce dla Ciebie? 
Konstytucja Gaudium et spes: Kościół nie żyje polityką, ale ma stać ponad nią i prowadzić ludzi w 
jedności do Boga i rozwoju społecznego. Zadaniem Kościoła jest tworzenie jednej wspólnoty serc 
i umysłów, dbając by wszyscy ludzie i instytucje dbały o prawdziwy rozwój człowieka. 
 
Środa: 
Dzieje Apostolskie: Prześladowanie Kościoła. Stara maksyma chrześcijańska mówi: krew męczen-
ników zasiewem chrześcijan. Chrześcijanin jest gotowy na wszystko, obojętnie co się stanie, aby 
w każdej sytuacji okazać się wiernym Bogu. W Kościele uczymy się i zdobywamy tę cnotę – ofiary 
dla Jezusa.  
Konstytucja Gaudium et spes: Lud Boży to zarówno duchowieństwo i świeccy, oni razem niosą w 
sobie odpowiedzialność za Kościół i świat, mając przy tym inne zadania. W wielu wypadkach jest 
ono podobne, jak przepajanie świata światłem Ewangelii, dawanie świadectwa i budowanie 
wspólnoty świata opartej na zasadach Ewangelii. Warto zauważyć, że świeccy mają także inne 
zadania, do których nie zawsze trzeba włączać duchowieństwo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
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. 
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