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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 29.10.2020 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 18,18-23 70-72 

Piątek Dz 18,24-28 73-74 

Sobota Dz 19,1-20 75 

Niedziela Dz 19.21-40 76 

Poniedziałek Dz 20,1-6 77-78 

Wtorek Dz 20,7-13 79 

Środa Dz 20,14-38 80 

 
Czwartek: 
Dzieje Apostolskie: Idąc śladami św. Pawła można złapać zadyszkę. Jednak św. Paweł nie ustaje w 
swojej misji (wyrusza w kolejna wyprawę misyjną), świadomy tego, jak wiele jeszcze jest do zro-
bienia i jak wiele ludzi czeka na słowa Ewangelii. Zadanie Kościoła się nie zmieniło, stara się dojść 
z orędziem Ewangelii do każdego człowieka, czy to przez duchownych czy świeckich. 
Konstytucja Gaudium et spes: Pieniądze są także ważne w życiu człowieka, jednak nie one mają 
decydować o życiu człowieka. Mają one służyć dobru każdego człowieka. Człowiek ma prawo do 
własności prywatnej, ma ona również służyć rozwojowi człowieka, a nie zniewalaniu go. 
Piątek: 
Dzieje Apostolskie: Dlaczego pojawia się Apollos? Ponieważ w Kościele Bóg powołuje więcej ludzi 
do głoszenia, niż tylko Apostołów. Zadziwiać może jego odwaga w występowaniu przeciwko Ży-
dom. Każdy uczeń Jezusa jest powołany do obrony swojej wiary. Czy potrafisz obronić swoją wia-
rę? 
Konstytucja Gaudium et spes: Polityka zawsze budziła ogromne emocje, jeżeli była przytaczana w 
kontekście Kościoła. Jednak cel i natura polityki jest jasna, ma służyć człowiekowi. Jej wybór jed-
nak jest wolnością człowieka. Nie może się ona jednak przeciwstawiać prawu Bożemu. 
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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: 12 nowych ludzi, to może być aluzja do 12 pokoleń Izraela albo do 12 Aposto-
łów. Nie mniej jednak, Duch Święty napełnia kogo chce i daje to co chce. Można powiedzieć, ale 
moc ma św. Paweł, nawet chustki z ocierali o niego, a ludzie byli uzdrawiani. Paweł był 2 lata w 
tym miejscu, ale żadnej chwały nie przypisywał sobie. Świadczy o tym w. 13-15. Wędrowni egzor-
cyści nie mieli relacji z Jezusem, dlatego z ich zadania nic nie wyszło. Zły duch wychodził, bo wi-
dział zjednoczenie św. Pawła z Jezusem. Siłą Kościoła jest zjednoczenie z Jezusem. 
Konstytucja Gaudium et spes: Chrześcijanie również mają swoje zadanie w sferze polityki. To 
zadanie dotyczy: dawanie odpowiedniego przykładu, sumiennego spełniania obowiązków, służe-
nie dobru wspólnego.  
 
Niedziela: 
Dzieje Apostolskie: Dzisiejsza scena ujawnia istotny aspekt historii Kościoła. Chrześcijanie wielo-
krotnie byli oskarżani o burzenie istniejącego porządku społecznego; uważano ich za rewolucjoni-
stów. Tymczasem cel Kościoła był i jest całkiem inny. Jezus mówił, że trzeba oddać Bogu to, co 
Boskie, a cesarzowi, co cesarskie. Święty Paweł pouczał, aby nie dawać żadnego pretekstu, który 
pozwoliłby myśleć o chrześcijanach jako rewolucjonistach. Właśnie stąd biorą początek zamieszki 
w Efezie. Uczniowie nie zwracają uwagi na handel świątyńkami Artemidy, mimo iż mogą się spo-
dziewać, że ich wystąpienia zagrożą społecznej i gospodarczej pozycji rzemieślników. Mówienie 
prawdy o Jezusie jest znacznie istotniejsze od zważania na bieżącą sytuację ekonomiczno-
polityczną.  
Konstytucja Gaudium et spes: Kościół nie wiąże się z żadnym stylem, ani formacją / opcją poli-
tyczną. Zadanie Kościoła wobec polityki, to stawie ponad niej i wskazywanie na powołanie do 
wieczności, bowiem polityka zajmuje się sprawami doczesnymi. Jednak, żadna polityka, nie może 
ograniczać misji Kościoła – głoszenia Ewangelii, przekazywania Sakramentów. Żadna polityka nie 
może zawłaszczyć sobie Kościoła pod swoje interesy. 
 
Poniedziałek: 
Dzieje Apostolskie: Efez nie był łatwym miejscem do głoszenia Słowa Bożego. Jako że było ono 
stolicą kultu Artemidy, niewielka prowokacja wystarczyła, ażeby wzniecić rozruchy w mieście. 
Paweł napomina. Warto zwrócić uwagę na to, że napomnienie jest tym samym, co troskliwy ro-
dzic czyni wobec swojego dziecka. Nie jest to natomiast ani delikatne sugerowanie, ani przedsta-
wianie alternatyw wobec innych postaw. Napomnienie wypływa z Prawdy, którą uznaje ten, kto 
je wypowiada. 
Konstytucja Gaudium et spes: Pokój jest potrzebny całej ziemi. Pokój jest darem Jezusa. By pokój 
nastał, potrzeba w miłości przezwyciężać wszelkie przeszkody. Można rozwijać wojsko i sprawy z 
tym związane w celu obrony, ale unikać należy w celu zniewalania innych. 
 
Wtorek: 
Dzieje Apostolskie: Świętemu Pawłowi ciężko się rozstać z braćmi w wierze. Najpierw przemawia 
aż do północy. Potem przedłuża mowę jeszcze do świtu. To na poziomie dosłownym. Ale jest 
tutaj także wyraźna symbolika. Północ — to moment, w którym Eutych umiera. Rankiem zaś — 
budzi się do życia. Przechodzenie z ciemności w światło, z nocy w dzień. Skojarzenie ze zmar-
twychwstaniem nasuwa się samo. Kościół zawsze ma nas przeprowadzać ze śmierci do życia. 
Konstytucja Gaudium et spes: Wszelkiego rodzaju zbrodnie oraz ślepe posłuszeństwo jest niewła-
ściwe człowiekowi, który został powołany do życia i troski o świat, a nie do jego degradacji. 
 
Środa: 
Dzieje Apostolskie: "Bycie winnym czyjejś krwi" oznacza w języku biblijnym, że przyjmuje się od-
powiedzialność za drugiego człowieka, za jego życie albo śmierć. Odmawiamy tego zarówno 
wówczas, gdy on sam popełnia czyny, jakich nie możemy zaakceptować (por. Dz 18, 6), jak i gdy 
nie zgadzamy się z wydanym na niego niesprawiedliwym wyrokiem. Taka odmowa podkreśla też 
niezależność cudzych wyborów; jest przyznaniem, iż nie wszystko potrafimy zmienić. W Efezie są 
już prezbiterzy, starsi Kościoła; nadszedł czas, aby sami zaczęli o nim decydować. Apostoł opusz-
cza ich również po to, aby mogli osiągnąć samodzielność. Chwila rozstania jest zawsze smutna; 
ale czy chwila, w której uczeń osiąga dojrzałość, nie jest także największą radością każdego nau-
czyciela? Wspólnota ma w nas wykształtować dojrzałego człowieka. 
Konstytucja Gaudium et spes: Przyszłość świata zależy od nas, od tego jakie decyzje podejmuje-
my dzisiaj. Ta odpowiedzialność spoczywa przede wszystkim na rządzących oraz dowódcach woj-
skowych. Potępiać więc należy wszelkiego rodzaju wojny, jako wyniszczające dzieło Boga. 



 
 
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.  
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