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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 8.10.2020 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 12,5-17 44 

Piątek Dz 12,18-25 45-46 

Sobota Dz 13,1-12 47 

Niedziela Dz 13,13-52 48 

Poniedziałek Dz 14,1-7 49 

Wtorek Dz 14,8-28 50 

Środa Dz 15,1-6 51 

 
Czwartek: 
Dzieje Apostolskie: Wspólnota Kościoła stoi przy swoim Pasterzu. To najbezpieczniejsza pozycja 
dla wszystkich. Piotr udaje się do swojej wspólnoty, bo miejsce Pasterza jest przy swojej owczar-
ni. Całą ta scena pokazuje kim dla siebie nawzajem jest Pasterz i jego wspólnota. 
Konstytucja Gaudium et spes: Kościół pozostaje też wdzięczny światu w pomocy niesienia Ewan-
gelii światu w zrozumiały przez świat sposób. Pomocą dla Kościoła są nie tylko uwagi ludzi mu 
sprzyjających, ale równocześnie prześladowcy i ludzie jemu przeciwni. Dlatego Kościół pozostaje 
otwarty na wszelkie uwagi i pomoc od strony świata. 
 
Piątek: 
Dzieje Apostolskie: Zawsze są konsekwencje wobec tej osoby, która zabiera Bogu to co należy do 
Niego. Zadziwiające, że w tym miejscu pada jeszcze imię Szaweł. Jakby jeszcze w św. Pawle nie 
doszło do pełnego nawrócenia. A mimo to idzie, głosząc Ewangelię dalej. Bóg bowiem uzdalnia 
powołanych. Powołany, uczeń Jezusa, Jego głosiciel i świadek, to nie jest człowiek 100% we 
wszystkim, ale ten, kto wie, że Bóg go prowadzi. 
Konstytucja Gaudium et spes: Kościół niosąc pomoc światu i z niej korzystając przypomina światu, 
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że celem życia człowieka i świata jest to, aby w końcu nadeszło i królowało Królestwo Boże. Póki 
to się nie stanie, Kościół chce służyć człowiekowi w odkrywaniu i realizowaniu Woli Bożej. 
 
Sobota: 
 
Dzieje Apostolskie: Pierwsza misyjna podróż, sam Duch Święty upomina się o uczniów. Duch 
Święty upomina się o uczniów także dzisiaj: o Ciebie i o mnie. Dzisiaj pada imię Paweł, wtedy gdy 
Paweł tak radykalnie występuje przeciwko złu i szatanowi. Ugruntowuje się w nim życie w Duchu 
Świętym. Życie w Duchu Świętym wymaga od nas konkretnej postawy życia pełnej przejrzystości i 
uczciwości. 
Konstytucja Gaudium et spes: Ogromną troską Kościoła jest rodzina. To ona jest fundamentalna 
w rozwoju człowieka i społeczności Kościoła. Choć dotykają jej różne problemy, należy odkryć jej 
właściwy charakter. 
 
Niedziela: 
 
Dzieje Apostolskie: Pierwsza taka publiczna katecheza św. Pawła. Piękna w swoim wyrazie, pełna 
Ducha Świętego. A jednak rezultat jego wystąpienia jest mizerny. Żydzi go odrzucają, a św. Paweł 
kieruje się do pogan. Taka była wola Boża. Pomimo porażki, są napełnieni radością. Porażka nie 
musi być złem, może być elementem w planie Bożym. Kościół nie boi się odrzucenia i porażki, ale 
sprzeniewierzenia się woli Bożej. 
Konstytucja Gaudium et spes: Ważnym zadaniem dla ludu Bożego, zwłaszcza ludzi świeckich, jest 
odkrycie na nowo świętości małżeństwa i rodziny. Dotyczy to zarówno małżonków, jak i dzieci. 
Chrystus obficie pobłogosławił miłość realizowaną w taki sposób. 
 
Poniedziałek: 
 
Dzieje Apostolskie: Salus in fuge – stara maksyma chrześcijańska: ratunek w ucieczce. Kolejna 
porażka po ludzku, ale Bóg wykorzystuje to dla głoszenia Ewangelii. Bóg potwierdza głoszenie 
znakami. Jednak nie one są najważniejsze, najważniejsze to głoszenie Ewangelii, czyli dawanie 
człowiekowi doświadczenia Jezusa i prowadzenie go do Sakramentów. 
Konstytucja Gaudium et spes: Miłość małżeńska stoi u podstaw małżeństwa. Nie dotyczy ona 
tylko i wyłącznie sfery seksualnej, ale miłość sięga dalej, poza uczucia, aż do postawy człowieka. 
Przez właściwy przykład miłości małżeńskiej, katolickie małżeństwa przekazują naukę Jezusa do-
tyczącą małżeństwa. 
 
Wtorek: 
 
Dzieje Apostolskie: Apostołowie nie przypisują sobie żadnej boskiej godności. Przez ucznia widać 
Mistrza – Jezusa. Apostołowie wiedzieli, że nie mogą być w każdej wspólnocie, dlatego ustanowili 
starszych, czyli odpowiedzialnych za drogę wiary wspólnoty (dzisiaj prezbiterzy – kapłani, ale są 
to również w domu / rodzinie osoby będące bliżej Jezusa). Każda wspólnota jest jednak odpowie-
dzialna za swoją drogę wiary, dlatego pada tu tak wiele nazw miast. 
Konstytucja Gaudium et spes: Ważnym elementem życia małżeńskiego i miłości małżeńskiej jest 
przekazanie życia dalej. To małżeństwo jest zaproszone przez Boga do udziału w dziele stworze-
nia nowego życia, dlatego powinno się ono dokonywać w miłości i zaufaniu. Jednak małżeństwo 
nie jest tylko i wyłącznie dla płodności. 
 
Środa: 
 
Dzieje Apostolskie: Kościół rozeznaje kwestie drażliwe. To co jest niejasne, Kościół poddaje roze-
znawaniu, słuchając każdej strony, ale przede wszystkim wsłuchując się w głos Boga. Warto zau-
ważyć, że symbolem centralizacji władzy w Kościele jest Jerozolima, Apostołowie. Paweł sam nie 
podejmuje decyzji, ale idzie ustalić jedną wersję. By Kościół był Kościołem, potrzebuje jedności. 
Podział jest działaniem złego ducha, jedność jest działaniem Ducha Świętego.  
Konstytucja Gaudium et spes: Miłość małżeńską zawiera w sobie poszanowanie życia ludzkiego. 
Kościół nigdy nie zgadza się i nie zgodzi na jakąkolwiek działalność przeciwko życiu człowieka. 
Nikt kto będąc w w Kościele, będąc prawdziwym uczniem Jezusa, nie może popierać jakiejkolwiek 
aktywności człowieka występującej przeciwko życiu człowieka (np. aborcja, in-vitro, dzieciobój-
stwo, eutanazja). 



 
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. Planowana w dniu 10.10.2020r. (sobota) pielgrzymka do Częstochowy zostaje odwołana. Ter-
min zostanie ustalony w nowym roku. 
 
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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