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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 12.11.2020 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 25 88 

Piątek Dz 26 89 

Sobota Dz 27,1-8 90 

Niedziela Dz 27,9-38 91 

Poniedziałek Dz 27,39-44 92 

Wtorek Dz 28,1-16 93 

Środa Dz 28,17-31 --- 

 
  
Czwartek: 
Dzieje Apostolskie: Nieustępliwość Żydów wobec Pawła zadziwia. Nie ma co się łudzić, Kościół 
ma swoich przeciwników. Oni także będą nieugięci i zacięci w walce z Kościołem. Nawet sądy nie 
znalazły w Pawle nic złego (zob. w. 25), a jest sądzony. Kościół jest świadomy, że będzie sądzony 
za wierność Jezusowi. 
Konstytucja Gaudium et spes: Z wielkim dystansem należ podchodzić do szczycenia się imieniem 
chrześcijan, uzależniając je od dóbr materialnych. Chrystusowy ideał to ideał ubóstwa, miłości i 
pokory. Chrześcijanin potrafi dzielić się tym co posiada. Z drugiej jednak strony, nie potępiać 
należy dążeń chrześcijan do posiadania rzeczy materialnych, o ile nie są one sprzeczne z duchem 
Ewangelii. 
 
Piątek: 
Dzieje Apostolskie: Potwierdza się niewinność Pawła. Dlaczego? Dla wykazania wielkości jego 
ofiary dla Pana. Ten, który prześladował Kościół Boży jest gotowy, aby oddać życie za Kościół. To 
jest dopiero tajemnica nawrócenia człowieka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 taka obecność pośród narodów, aby po-
budzać i pielęgnować współpracę między ludźmi. Dodatkowo ma jeszcze jedno zadanie – wy-
chowanie młodzieży w duchu obywatelskim i religijnym, by do tej współpracy zawsze dochodzi-
ło. 
 
Sobota: 
Dzieje Apostolskie: Rozpoczyna się podróż do Jerozolimy. Wszystko jest przeciwne Pawłowi, 
nawet wiatry, statki, morze. Wierność w przeciwnościach oczyszcza naszą relację z Bogiem.  
Konstytucja Gaudium et spes: Kościół nie może bać się współpracy z innymi wyznawcami Chry-
stusa, a nawet z niechrześcijanami. Celem tej współpracy ma być jednak rozwijanie miłości bra-
terskiej i troska o pokój na świecie. W tym celu potrzeba konkretnych zadań i zaangażowania. 
 
Niedziela: 
Dzieje Apostolskie: To jeszcze nie czas na śmierć dla Pawła. Zostaje on uratowany i sam ratuje 
załogę statku. Domyślać się należy, że Paweł na statku sprawował Eucharystię. I to ona posiliła 
wszystkich.  
Konstytucja Gaudium et spes: Choć Kościół ma świadomość, że jego nauczenie musi być aktuali-
zowane, bo czasy będą się zmieniać, to cały czas wykładnią pozostaje dla nas: Słowo Boże i Duch 
Ewangelii oraz Tradycja Kościoła. Dlatego nauczanie Kościoła także się rozwija, próbując odpo-
wiadać na problemy dotykające współczesnego człowieka. 
 
Poniedziałek: 
Dzieje Apostolskie: Bóg spełnia swoją obietnicę, nikt nie umarł. Setnik, ten który pod krzyżem 
orzekł o śmierci Jezusa, dzisiaj orzeka o życiu Pawła i towarzyszy. Trzeba dużo wyczucia, żeby 
wiedzieć i widzieć pomocną dłoń Bożą od drugiego człowieka, nawet tego, który jest inny od 
nas. 
Konstytucja Gaudium et spes: Kościół ma świadomość, że dla całego świata staje się przykładem 
miłość i braterstwa. Dlatego pomimo różnic jakie pojawiają się nawet w Kościele: czy to w du-
chowieństwie czy w wiernych, należy skupiać swoją uwagę dużo bardziej na tym co łączy, niż na 
tym co dzieli. Każdy człowiek jest zaproszony do tworzenia i dialogu na rzecz miłości, pokoju i 
troski o człowieka. 
 
Wtorek: 
Dzieje Apostolskie: Historia na wyspie pokazuje po raz kolejny, że Paweł nie przypisuje sobie nic, 
nic nie zabiera Jezusowi dla siebie. Choć mógł zorganizować jakiś bunt i cieszyć się spokojnym 
życiem na wyspie, to realizuje plan Boży. Pociechą w realizacji tego zadania jest dla Pawła 
wspólnota Kościoła, która wychodzi po niego i jemu towarzyszy. Po to Bóg daje nam wspólnotę 
Kościoła i naszą małą wspólnotę, abyśmy jako ludzie wspierali siebie. 
Konstytucja Gaudium et spes: Pouczeni przez Ojców Soborowych, Kościół jest świadomy, że 
wejście do chwały nieba jest uzależnione od wypełniania woli Bożej. Dlatego to wszystko, co 
zostało powiedziane, należy wprowadzać w życie, począwszy od samego siebie i w ten sposób 
zmieniać świat, budując Królestwo Boże. 
 
Środa: 
 
Dzieje Apostolskie: Dziwnie kończą się Dzieje Apostolskie. Wiemy, że Paweł umarł ścięty mie-
czem w Rzymie. A tekst Dziejów przekazuje nam głoszenie Ewangelii do Żydów oraz potwierdza 
jego misje głoszenia do pogan. Dlaczego kończy się  w taki sposób? Aby potwierdzić, że w Ko-
ściele jest miejsce dla każdego, a zwycięstwem człowieka jest wierność powołaniu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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  

           


