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Spotkania Wspólnoty 
odbywają się 

według harmonogra-
mu umieszczonego na 

stronie Wspólnoty 
w Domu Diecezjalnym 

„Tabor” 
ul. Połonińska 25 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Życzenia Wielkanocne  
 
  Kochani! 
 Przed nami czas świąt. Czas, w którym nasze wspólne spotkania nie będą się odbywały. 
Następne nasze spotkanie odbędzie się  7.04.2021 r.. Możecie tęsknić za Wspólnotą! 
 Ale oprócz Miriam, każdy z nas funkcjonuje w swoje wspólnocie: rodziny, przyjaciół, 
znajomych czy wspólnocie parafialnej. Przed nami najważniejsze Święta Kościoła. Święta Pas-
chalne, trwające od Mszy Wieczerzy Pańskiej (czwartek wieczór) do Niedzieli Zmartwychwstania 
włącznie. Święta w których dziękujemy za dar Eucharystii i Kapłaństwa (czwartek), uwielbiamy 
Boga w Męce Jezusa (piątek), czuwamy przy Bogu w ciszy (sobota) oraz uczestniczymy w radości 
Zmartwychwstania (niedziela). Każdy z nas będzie uczestniczył w tych tajemnicach w swoich 
parafiach. Proszę idźcie do nich, nawet jak Wam się nie podoba czy przedłuża. Idźcie, aby w tej 
wspólnocie być, dając im swoją modlitwę i wiarę. 
 Jest to także czas odpoczynku i przeznaczony na to, aby nacieszyć się swoją rodziną i 
relacjami. Taki czas w którym mamy więcej czasu poświęcić im. Nie zaniedbujcie ich, ale pokaż-
cie piękno waszego serca, które kształtuje Jezus w Duchu Świętym razem z Maryją na naszej 
wspólnocie i podczas pracy osobistej. Nie ma na ten czas biuletynu, ale jeżeli ktoś czuje głód, 
zachęcam, aby wrócić do Dziejów Apostolskich, albo do treści z Dnia Skupienia lub formacji Ma-
ryjnej. 
 Ten czas przerwy, to okazja, żeby w dziedzinie osobistego rozwoju duchowego dokonać 
uzupełnienia bądź powtórki.  
 Odpoczywajcie z Bogiem. 
 Gdyby ktokolwiek w tym czasie odczuwał brak, odczuwał większe działanie złego ducha, 
czy miał jakiekolwiek problemy proszę nie bać się i z odwagą zwracać się do wspólnoty. Mimo 
odpoczynku dalej jesteśmy dla siebie razem. Pomimo swoich rozlicznych obowiązków, pamiętaj-
cie, jeżeli potrzebujecie jestem do dyspozycji. 
 
 Z serca na ten czas błogosławię, życząc abyście Wy i Wasze rodziny, Wasi bliscy, zna-
jomi i przyjaciele doświadczali życia w Jezusie, które jest większe niż śmierć + 
                                                                                                                                      ks. Damian, Pasterz 
 
Intencje do modlitwy: 
- w intencji samego siebie 
- w intencji swojej rodziny 
 
 

Ogłoszenia  
 
1. Przypominamy, o obowiązkowej modlitwie Anioł Pański w intencji wyboru Animatorów do 

21.04.2021 oraz zachęcie Pasterza do postu w intencji wspólnoty 12 dnia miesiąca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

 

Katarzyna Zdeb 
V-ce lider 

 

Marcin Zacharski 
V-ce lider 

 
 


