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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 22.10.2020 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 16,16-24 61 

Piątek Dz 16,25-40 62 

Sobota Dz 17,1-9 63 

Niedziela Dz 17,10-15 64-66 

Poniedziałek Dz 17,16-34 67 

Wtorek Dz 18,1-11 68 

Środa Dz 18,12-17 69 

 
Czwartek: 
Dzieje Apostolskie: św. Paweł nie głosi swojego imienia, nie robi kariery. Ale czyni to co ma czy-
nić, głosi Ewangelię, modli się, egzorcyzmuje, wszystko w Imię Jezusa. Tu spełnia się zapowiedź 
Jezusa, który mówił, że skoro Jego świat znienawidził, znienawidzi także Jego uczniów (zob. J 15, 
18-19). Paweł godzi się na to, mimo że jak zobaczymy w następnej scenie, jest obywatelem Rzy-
mu i nie powinno go to spotkać. 
Konstytucja Gaudium et spes: Wyjątkowość człowieka, jako dar od Boga dotyczy: inteligencji, 
sumienia i braterstwa. To je rozwija się już od samego początku w rodzinie. Ale także kultura, 
która jest, ma pomóc je rozwijać. 
 
Piątek: 
Dzieje Apostolskie: Więzienie to nagroda i współudział w cierpieniach Jezusa. Oni nie narzekają 
na swoją sytuacje, ale wielbią Boga. Chrześcijanin jednoczy swoje życie z Chrystusem, obojętnie 
od sytuacji w jakiej się znalazł. To zjednoczenie z Jezusem czyni człowieka wolnym. Na dodatek 
widzimy, że Bóg jest w stanie wykorzystać zło sytuacji (niesłuszne cierpienie i więzienie), aby oka-
zało się dobro (nawrócenie strażnika więzienia i jego domu). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Telefon Wspólnoty 
 884-315-151 

 
 

Struktura Wspólnoty: 
 

ks. Damian Ziemba 
Pasterz 

tel. 791-386-047 
e-mail: mini-damian@o2.pl 

Barbara Zacharska 
Lider 

tel. 607-433-848 
e-mail: b-lech@wp.pl 

 

Marcin Zacharski 
V-ce lider 

 

Andrzej Paśkiewicz 
V-ce lider 

 
 



 
 
 
 

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 

 

Konstytucja Gaudium et spes: Kultura jest także pomocą w misji Kościoła – głoszeniu Ewangelii. 
Ale jednocześnie kultura i nauka potrzebuje towarzyszenia Kościoła. Wzajemna współpraca bę-
dzie pomagała i służyła dobru człowieka. Warto zauważyć, że Kościół się nie izoluje, ale zachęca 
wiernych, także duchowieństwo, do otwartości i współpracy. 
 
Sobota: 
Dzieje Apostolskie: Przyjęcie Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela nie ochroni nas przed krzywdą 
od strony człowieka. Tak, jak Jezus raził ludzi, jego uczniowie też będą razić ludzi, którzy myślą, że 
Jezus zagraża ich interesom i stylowi życia. Mimo złości ludzi, przeciwności i perfidii wielu ludzi, 
Kościół trwa.  
Konstytucja Gaudium et spes: Łatwo człowiekowi jest popaść w sidła ekonomii i ugrząźć w bagnie 
spraw i rzeczy materialnych. Człowiek wtedy zapomina o Bogu i o drugim człowieku. Choć widzi-
my nierówność gospodarczą zarówno między narodami, jak i w społeczeństwie, to zasady nauki 
społecznej mają pomóc to zrównoważyć. 
 
Niedziela: 
Dzieje Apostolskie: Misja Kościoła to walka o człowieka. Świat, który żyje bez Jezusa nie odpuści 
również człowiekowi, zawsze będzie walczył o zejście człowieka z drogi wiary i zbawienia. Misja 
Kościoła jest jednak jasna i konkretna, zawsze chodzi o człowieka, dlatego tak wielu ludzi dzisiaj 
przyjmuje naukę. Dzieje Apostolskie są precyzyjne jeżeli chodzi o nazwy miast, lokalizacje, poka-
zując że historia głoszenia Ewangelii nie jest wzięta z kosmosu ani wymysłem ludzkim. 
Konstytucja Gaudium et spes: Choć postęp gospodarczy służy człowiekowi, choć człowiek kieruje 
tym rozwojem, to zadaniem człowieka jest doprowadzenie do jedności i równości życia, a nie 
życie kosztem drugiego człowieka.  
 
Poniedziałek: 
Dzieje Apostolskie: Sposób nauczania św. Pawła jest fascynujący. To wzór ewangelizatora: prze-
powiadanie z zapałem oraz osobistym świadectwem. Ateny to jedno z ówczesnych centrów świa-
ta. Centrum, które odrzuca Jezusa. Św. Paweł jednak nie przejmował się porażkami, nie dobijał 
się nimi, ale cieszył się każdym małym sukcesem, każdym nawróconym człowiekiem, dlatego 
padają imiona tych ludzi. 
Konstytucja Gaudium et spes: Praca jest ważna, ale jednocześnie, żeby była właściwa potrzeba 
człowiekowi także właściwego ODPOCZYNKU! Odpoczynek trzeba bowiem dobrze wykorzysty-
wać, zarówno dla rodziny, jak i rozwojowi własnych uzdolnień. Także praca zawodowa nie może 
przesłonić powołania do bycia matką i ojcem.  
 
Wtorek: 
Dzieje Apostolskie: Jeden z najdłuższych przystanków św. Pawła. Półtora roku. św. Paweł głosi 
zarówno do Żydów, jak i pogan, zgodnie z wolą Boża. Ale warto zobaczyć, św. Paweł oddaje się 
temu co powinien, głoszeniu Słowa. Jest wspierany przez swoich przyjaciół, także nowych przyja-
ciół. Głoszenie Słowa jest bowiem sprawą całej wspólnoty, nie tylko Apostołów. Każdy w tym 
dziele ma swoja cegiełkę. 
Konstytucja Gaudium et spes: Praca ma również kierować się pewnymi prawami. Wiadomo, gdzie 
człowiek, tam będą się pojawiały konflikty. Należy je rozwiązywać w sposób ugodowy, nie wyrzą-
dzając żadnemu człowiekowi krzywdy. 
 
Środa: 
Dzieje Apostolskie: Można powiedzieć, cóż za ironia losu. Żydzi dostali za swoje, władza zagrała 
na ich nosie. Widać w tym tekście analogie do sądu nad Jezusem. Co się stało, że sprawy jednak 
potoczyły się inaczej? Bóg dotrzymuje słowa, które powiedział mu we wczorajszym widzeniu do 
Pawła. Bóg dotrzymał słowa i zapowiedzi co do losu Mesjasza. Bóg dotrzymuje słowa. Kościół jest 
świadkiem wierności Boga wobec swoich obietnic.  
Konstytucja Gaudium et spes: Dobra materialne są przeznaczone dla wszystkich ludzi. Niewłaści-
we jest więc zagarnianie jej dla kogokolwiek, albo jakiejś grupy. Jest ona bowiem dobrem pu-
blicznym.  

 
 
 
 



 
 
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. 
 

Z powodów sytuacji epidemicznej w kraju, informacje o spotkaniach 

 będą udzielane na bieżąco.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

           


