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Spotkania Wspólnoty 
odbywają się 

według harmonogra-
mu umieszczonego na 

stronie Wspólnoty 
w Domu Diecezjalnym 

„Tabor” 
ul. Połonińska 25 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Teksty do medytacji od 5.11.2020 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 
praca 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 
wyobraźni 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 21,1-16 81 

Piątek Dz 21,17-26 82 

Sobota Dz 21,27-40 83 

Niedziela Dz 22,1-23,11 84 

Poniedziałek Dz 23,12-35 85 

Wtorek Dz 24,1-23 86 

Środa Dz 24,24-27 87 

 
Czwartek: 
Dzieje Apostolskie: Kościół płacze, bowiem przywiązał się do św. Pawła. Paweł się cieszy, bo-
wiem związał się z Jezusem. Radością jego jest wypełnić wolę Jezusa, mimo że przyniesie to mu 
ból i cierpienie. Gotowy on jest nawet na męczeństwo. Kiedy św. Paweł ich opuszcza? Kiedy daje 
im jedną z najważniejszych lekcji – zgodność wobec woli Bożej. 
Konstytucja Gaudium et spes: Wyścig zbrojeń, jest jednym z największych zagrożeń ludzkości. 
Boże wezwanie dotyczy rozwiązywania problemów w sposób pokojowy, a nie militarny – na nich 
cierpi bowiem człowiek. Dbając więc o dobro każdego człowieka, należy szukać właściwych roz-
wiązań, jednocześnie dziękując Bogu za czas pokoju. 
 
Piątek: 
Dzieje Apostolskie: Choć Paweł opowiada o sukcesach ewangelizacyjnych, to jednak przyjmuje 
dobrą radę Jakuba i jego otoczenia. Nie stawia się on w pozycji wszechwiedzącego i najlepszego 
ewangelizatora, ale pokornie przyjmuje to, co mu polecono. Cechą bowiem ucznia Chrystusa 
jest pokora i posłuszeństwo wobec Pasterzy. Paweł bowiem znajduje się na terenie Kościoła 
Jerozolimskiego, gdzie Pasterzem jest św. Jakub. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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: Zadaniem Kościoła jest przypominanie i nawo-
ływanie całego świata, aby w czasie pokoju doprowadzać do właściwych 
rozwiązań i umów, które będą działały na lata. 
 
Sobota: 
Dzieje Apostolskie: Paweł zostaje pojmany w Świątyni, w tej które przez lata młodzieńcze była 
dla niego najważniejsza. A teraz staje się miejscem cierpienia. Odrzucony przez swój naród, zo-
staje uratowany przez pogan.  Nawet sytuacje w której znajduje się Paweł wykorzystuje do da-
nia świadectwa i katechezy. Kościół każdą sytuacje stara się wykorzystać, żeby pokazać Jezusa. 
Konstytucja Gaudium et spes: Właściwe rozpoznanie źródeł konfliktów (nie tylko tych doprowa-
dzających do wojny), pomaga w ich rozwiązywaniu i unikaniu ich rozwoju. Zadaniem więc ludzi, 
jest szukanie przyczyn zachowań, aby właściwie je rozumiejąc, umieć je we właściwy sposób 
przeżyć i rozwiązać. 
 
Niedziela: 
Dzieje Apostolskie: Fascynujące są przemówienia św. Pawła, katechezy pierwszego Kościoła. Ale 
dzisiaj daje on świadectwo doświadczenia Boga żywego w swoim życiu, jak Bóg od urodzenia 
przygotowywał go do misji którą pełni. Bóg chce wykorzystać Twoją historię do świadectwa o 
Nim. 
Konstytucja Gaudium et spes: W dzisiejszych czasach ogromnej zależności między ludźmi i naro-
dami, należy wypracować odpowiednie wzorce relacji, które będą rozwijały człowieka. Dostrze-
gając to dobro, które do tej pory zostało osiągnięte, Kościół jest wdzięczny za to wszystkim za-
angażowanym w dzieło pokoju i równości braterskiej, zarówno chrześcijanom, jak i niechrześci-
janom. 
 
Poniedziałek: 
Dzieje Apostolskie: Kolejny raz Żydom nie udało się stracić Pawła, mimo przysięgi którą złożyli. 
Historia życia Pawła, która dla wielu mogła być czytana jako przekleństwo dzisiaj jest czytana, 
jako historia służąca za narzędzie wybawienia go z opresji. Dlatego Kościół nie śpieszy się z wy-
dawaniem osądów i ocen, ale stara się ją zrozumieć w perspektywie ekonomii zbawienia. 
Konstytucja Gaudium et spes: Ogromną przeszkodą w budowaniu Królestwa Bożego na ziemi 
jest żądza zysku, ambicje narodowe, pragnienie politycznego panowania, propagowanie i narzu-
canie zgubnych ideologii.  
 
Wtorek: 
Dzieje Apostolskie: Jak ważne dla Pawła jest Zmartwychwstanie Jezusa. Jego działalność i listy 
skupiały się wokół tego tematu – Zmartwychwstanie Jezusa, oraz Eucharystia. Paweł wie, że bez 
Zmartwychwstania wiara jest pusta, wszystko buduje wokół Zmartwychwstania. Czy Twoje życie 
jest też zbudowane na Zmartwychwstaniu? Co ono Ci daje? 
Konstytucja Gaudium et spes: Szczegółowe wskazania dotyczą: każdy naród ma prowadzić swo-
ich obywateli do pełni rozwoju; pomocy narodów bardziej rozwiniętych, tym które tej pomocy 
potrzebują; wszystkie narody są odpowiedzialne za właściwy rozwój wszystkich narodów – wza-
jemna miłość braterska; należy dokonać rewizji własnego stylu pracy i systemu wartości. I chodź 
te wskazania kierowane są do narodów, to odebrać je można także do każdego człowieka. Rela-
cje i społeczeństwo jakie budujemy, powinno być oparte także o te wskazania: dbanie o rozwój 
siebie i ludzi wokół mnie; pomoc ludziom słabiej rozwiniętym w jakiejś dziedzinie i jednocześnie 
przyjmowanie pomocy, wszystko w duchu miłości; wzajemna odpowiedzialność za siebie; aktua-
lizowanie swojego systemu wartości i stylu życia wg zasad Ewangelii. 
 
Środa: 
Dzieje Apostolskie: Nic nie zarobili na Pawle. Aż 2 lata w więzieniu. Ile trzeba mieć w sobie za-
parcia, zaufania i wiary. Tego trzeba się od niego uczyć. Kościół mimo prześladowań, pozostaje 
wierny Jezusowi.  
Konstytucja Gaudium et spes: Nie jest zadaniem państwa regulacja poczęć. Dokonuje się to w 
rodzinie, przez ich osobisty i wolny osąd, zgodny z sumieniem. Dlatego należy dokonać wszelkich 
starań, aby sumienie rodziców było właściwie ukształtowane, zgodnie z prawem moralnym i 
Bożym. Zadaniem państwa jest pomoc rodzinom, aby unikać wszelkich patologii i złych zacho-
wań, rozwijając w rodzinie świadomość wychowawczą i społeczną.  

 



 
 
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 w pierwszą i trzecią środę miesiąca 
w godz. od 17.00 do 18.00 w salce Miriam (główny budynek DD Tabor, poziom -1) na czas 
spotkań online zostaje zawieszona do odwołania 

3. Prowadzimy całodzienną modlitwę w godzinach od 7-21 w intencji członków Wspólnoty oraz 
ich rodzin. W danej godzinie należy odmówić Litanię Loretańską lub rozważyć jedną tajemni-
cę Różańca (1 dziesiątek). Nie ma konieczności modlitwy przez całą godzinę, ale w miarę 
możliwości zachęcamy. Można się zapisywać bezpośrednio do grafiku 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OYurnVO2Me5Ge7PH8ca1DvHrFtO4xckPT0hrjSP
mtA8/edit?usp=drivesdk 
lub w przypadku problemów zgłaszać telefonicznie do Kasi tel. 577835934 lub Eweliny tel. 
886238087. Codziennie do grafiku jest dokładany nowy dzień. Gorąco zapraszamy wszyst-
kich do udziału w modlitwie. 

4. Chcemy również, aby codziennie jedna osoba ze Wspólnoty przyjmowała Komunię Świętą w 
intencji Wspólnoty. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w takiej formie modlitwy. Gra-
fik dostępny jest pod linkiem: 
https://drive.google.com/file/d/1tkfGgdrHLRI34rkCXj4eLn8viIncZB5B/view?usp=drivesdk 
a zgłaszać się prosimy do Kasi lub Eweliny. 
 

 

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  

           


