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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 15.10.2020 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 15,7-12 52 

Piątek Dz 15,13-21 53 

Sobota Dz 15,22-35 54-56 

Niedziela Dz 15,36-41 57 

Poniedziałek Dz 16,1-5 58 

Wtorek Dz 16,6-10 59 

Środa Dz 16,11-15 60 

 
Czwartek: 
Dzieje Apostolskie: Jakim szacunkiem i autorytetem jest otoczony św. Piotr, jako Papież i głowa 
Kościoła. Cała wspólnota słucha. To jest postawa ludu wobec Papieża. Rolą papieża jest wskazy-
wanie kierunku, którym wspólnota ma iść. 
Konstytucja Gaudium et spes: Cała rodzina, społeczeństwo i Kościół są odpowiedzialni za wska-
zywanie na godność rodziny i zdobywanie człowieczeństwa w jej gronie. Mając inne zadania, to 
wspólna praca razem ma doprowadzić do przywrócenia rodzinie jej właściwego znaczenia. 
 
Piątek: 
 
Dzieje Apostolskie: św. Jakub, kolejny filar Kościoła. Jego mowa pokazuje, że Kościół nie podcho-
dzi bezmyślnie do człowieka, cokolwiek mu narzucając, ale stara się dostosować „swoje wymaga-
nia” do człowieka, aby każdy człowiek miał szansę na zbawienie w Jezusie. Jednak Kościół nie 
rezygnuje ze wszystkiego, ale stawia także wymagania ludziom. 
Konstytucja Gaudium et spes: Zadaniem człowieka w dzisiejszych czasach jest także kultura, czyli 
rozwijanie uzdolnień ducha i ciała. Czyni ona bardziej ludzkim życie człowieka w każdej dziedzinie. 
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Struktura Wspólnoty: 
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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: pierwszy dekret Kościoła. Wcześniejsze sceny pokazują bowiem tzw. pierwszy 
sobór jerozolimski. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my. Kościół rozeznaje, jakimi drogami 
prowadzi go Duch Święty. Inaczej łatwo jest pobłądzić i siać zamęt. Skoro tak było za czasów Apo-
stołów, że był zamęt, nie ma co się dziwić, że także dzisiaj wiele osób ten zamęt wprowadza. Co 
robić w takim czasie? Trzymać się Pasterzy Kościoła. 
Konstytucja Gaudium et spes: jesteśmy świadkami nowego świata, nie tylko przez choroby, które 
dotknęły człowieka, ale także przez rozwój technologiczny ludzkości. Ta nowość jest naznaczona 
różnymi rysami, ale łączy ją przede wszystkim człowiek, jako twórca kultury. Stąd jego odpowie-
dzialność za dzieło kultury jest pierwszorzędna. 
 
Niedziela: 
 
Dzieje Apostolskie: Nawet o dobre rzeczy, o rzeczy Boże można się pokłócić. Święci też się kłócili. 
Jeden i drugi miał racje. Jeden i drugi pełnił później dzieła Boże. W Kościele jest miejsce dla 
wszystkich. To, że ktoś myśli inaczej jak ja, nie znaczy, że trzeba go zniszczyć, albo nic dobrego nie 
zrobi. Kształtować trzeba myślenie w sobie, że drugi człowiek też może pełnić dobre czyny dla 
Jezusa i Kościoła, mimo braku relacji ze mną. 
Konstytucja Gaudium et spes: wiara i kultura nigdy nie mogą być sobie przeciwstawiane. Wręcz 
przeciwnie, skoro obie służą człowiekowi i jego dobru, mają ubogacać siebie nawzajem. 
 
Poniedziałek: 
 
Dzieje Apostolskie: Paweł nie biegnie sam, bierze współpracowników. Kościół bowiem nie jest 
prywatnym poletkiem nikogo, ale jest wspólnotą, której potrzeba współpracy między sobą, dla 
jego dobra. św. Paweł wraz z towarzyszami wprowadzają dekret soboru jerozolimskiego. Skoro 
przepisy były ważne wtedy, dla kroczenia jedną drogą, tak samo i dzisiaj przepisy pomagają całe-
mu Kościołowi. 
Konstytucja Gaudium et spes: Kościół przez wieki doceniał wpływ każdej kultury i poprzez nią w 
danym społeczeństwie starał się przekazać orędzie Jezusa. Jednak związek ten z daną kulturą nie 
jest nierozerwalny, bowiem Ewangelia ma odnawiać cały czas społeczeństwo i jego kulturę. 
 
Wtorek: 
 
Dzieje Apostolskie: Warto by zauważyć, jak Kościół się rozrósł, ile miast już występuje. Są to miej-
sca wspólnot chrześcijańskich. Duch Jezusa prowadzi Kościół. św. Paweł nie poszedł wg swojego 
pomysłu, ale drogą Jezusa. Kościół nie może robić nic na przekór Jezusowi.  
Konstytucja Gaudium et spes: Kościół przypomina, że rzeczywistość poznajemy przez wiarę i ro-
zum, są to dwie ważne drogi poznania. Nauka bowiem i kultura cieszą się wolnością, ale ich zada-
niem jest właściwy rozwój człowieka. 
 
Środa: 
 
Dzieje Apostolskie: Jak wielki wpływ na Kościół miały kobiety, pokazuje to dzisiejsza scena. Kobie-
ty mogą coś wymóc na Apostole! Jak ważne jest więc to, aby serce kobiety było otwarte na Słowo 
Pana. Znaczenie kobiety dla Kościoła jest ogromne. Nie ma Kościoła bez kobiet. 
Konstytucja Gaudium et spes: każdy ma mieć naturalne prawo do korzystania z dóbr kultury. 
Obowiązkiem człowieka o którym mówi także Sobór jest praca nad sobą!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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. 
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