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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 13.05.2021 r.  
 
 Kochani. 
 Kontynuujemy naszą pracę ze św. Ignacym z Loyoli. Modlitwa powinna potrwać ok. 15 
min. Jak przebiegać ma modlitwa? 
1. Stawaj w Bożej obecności, uświadom sobie, że stoisz przed Bogiem. 
2. Poproś o siłę i moc Ducha Świętego – dowolną modlitwą. 
     Zaproś do modlitwy Maryję – dowolną modlitwą. 
3. Przeczytaj rozważanie przeznaczone na dany dzień. Cytat z początku rozważania to słowa św. 
Ignacego. O ich realizację w życiu mamy się modlić w ciągu danego dnia. 
4. Zapisz w zeszycie główne zdanie o które się modlimy. Rozmawiaj później z Jezusem na ten 
temat. 
 Przypominam, że dalej obowiązuje nas codzienna modlitwa Anioł Pański w intencji 
wspólnoty oraz zachęcam do postu w intencji wspólnoty każdego 12 dnia miesiąca. 
Na owocną pracę, błogosławię + 
ks. Damian, Pasterz 
                                                                                        
Czwartek: 

„Strzeż się przebywać w tym, nawet przez jedną noc, o którym wiesz, że dusza jego pogrążona 

jest w grzechu ciężkim”. 

Jeżeli tylko dusza na grzech się zgadza, oddala się od Boga, czyniąc między grzesznikiem a Bo-

giem przepaść. Im większą miłość do Boga mamy, tym bardziej zaboleć powinno nas, obrażanie 

Boga swoimi grzechami. Przyjaciel Boga nie może być przyjacielem nieprzyjaciół Boga. Gdyby tak 

było (bycie przyjacielem nieprzyjaciół Boga) nie byłoby żadnej miłości do Boga. Przysłowie mówi: 

z kim przystajesz takim się stajesz. Zło zawsze narzuca siebie człowiekowi i wpaja w niego swoje 

błędy. Dużo łatwiej dobremu przyjąć rady od zła, niż złu od dobra. Dlatego nie ma możliwości 

przyjaźni z grzechem i Bogiem jednocześnie. 

Piątek: 

„Czasami na następny miesiąc lub rok odkładamy nasze zajęcia, ale kto ma pewność tak długie-

go życia?” 

Nikt sobie jutra nie może obiecywać, a więc należy tak żyć, jakbyśmy dzisiaj mieli umrzeć. W 

sprawie zbawienia nic nie potrzeba odkładać. Gdy życie ucieka, to także ucieka czas zasługiwania 

na niebo. Ponieważ nie jesteśmy pewni co jutro przyniesie, od dzisiaj, zawsze dziś, mamy pra-

cować nad swoim zbawieniem. Co się zaraz wprowadza w czyn, zasługuje na podwójną pochwa-

łę: czyn i pośpiech, ale co się odkłada traci obie. Ani kwiat nie jest tak nietrwałym, ani szkło tak 

kruchym, jak nasza nadzieja na długiego życia. Od lekkiego podmuchu kwiat może upaść, a po-

przez uderzenie szkło można stłuc. Ale w każdej sekundzie życia może się stać coś tak nieprze-

widzianego, że przysporzy nam śmierć. 

Sobota: 

Gdy ktoś jest napastowany, dręczony, niech zawsze ma kogoś do pomocy”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

 
 



 
 
 
 

Animatorzy  
diakonii 

  

 
Danuta Partyka 

diakonia modlitewna 
  

Dawid Przydział 
diakonia uwielbienia 

 

Alicja Cyrnek 
diakonia prowadzenia 

spotkań 
 

Marcin Zacharski 
diakonia modlitwy  

wstawienniczej  
 
 

Bartłomiej Medygrał 
diakonia liturgiczna 

  
 

Katarzyna Świder 
Magdalena Rząsa 

diakonia wprowadzająca 

Klaudia Winiarska 
Konrad Przydział 

diakonia medialna 
  

Joanna Wojdyło 
Wojciech Wojdyło 

diakonia organizacyjna 
  
 
 

Barbara Zacharska 
diakonia prorocka 

Katarzyna Zdeb 
diakonia miłosierdzia 

 

 

Pierwszym staraniem w walce jest to, aby mieć sprzymierzeńców. Tragedią jest walka w samot-

ności. Bo gdy ktoś wtedy upada, nie ma go kto podtrzymać. Liczyć na własne siły i rozsądek jest 

nie tylko zarozumiałością, ale i początkiem upadku. Im mocniejszy, silniejszy i przebieglejszy jest 

nieprzyjaciel, tym mniej należy dowierzać własnym siłom, a o pomoc się postarać. Wrogiem 

naszym jest szatan. Nikt nie ma w sobie na tyle siły i odwagi, aby samemu się z nim mierzyć. 

Dusza pobożna, gdy jej walczyć przychodzi, oprócz świtała, które w sobie nosi, musi o nowe 

światło z nieba prosić. W tym świetle krocząc, nie lęka się podstępów szatana, ale i mocniejszym 

się czuje. Zły duch nienawidzi światła. Gdy je w nas zobaczy, ucieka. 

Niedziela: 

„Jeśli chcesz wiedzieć, czego od Ciebie Bóg chce, to najpierw trzeba odrzucić wszelką namiętność 

i chwiejność” 

Podczas ciszy zazwyczaj Bóg przemawia, a nie podczas zgiełku, gdzie namiętność wrze albo du-

sza się waha. W takich warunkach – namiętności i chwiejności, głos Boży stłumiony jest tak bar-

dzo, że nie przywiążemy do niego uwagi. Bóg zaprasza dusze do cichości, bo w niej przemawia. 

Tą cichość odnajdujemy w sercu. Wtedy dusza najlepiej słyszy Boga, bo sam na sam z Bogiem 

rozmawia. Gdy coś planujesz pomyśl najpierw o Bogu, na Nim się oprzyj, bo wszystko inne jest 

zawodne. Każdy wybór powinien być ostrożny, najbardziej zaś dotyczący Boga i życia wiecznego. 

Podczas tego wyboru nie liczą się, ani więzy krwi, ani więzy ciała, ani żadne przyzwyczajenie. 

Potrzeba przy nim zarówno światła niebieskiego i odrobiony dobrej woli.  

Poniedziałek: 

„Nigdy nic nie mów ani nie czyń, dopóki najpierw nie zrozumiesz jaka jest wola Boża – czy to jest 

z pożytkiem dla Ciebie i bliźniego” 

Język to wyraz ludzkiej i Bożej mądrości. Kto się nim umie posługiwać, ten jest mistrzem. Sztuka 

to trudna, ale opanowanie jej prowadzi do doskonałości. Każda sztuka ma jednak swoje prawa. 

Dla mowy jest nim: zanim słowo wypowiesz, najpierw obejrzyj je z trzech stron – czy to słowo 

Boga nie obrazi, czy przyniesie Tobie i bliźniemu pożytek? Gdybyśmy na to zwracali większą 

uwagę, o wiele piękniejsza byłaby nasza mowa. Milczeć nieraz jest łatwiej niż mówić. Milczenie 

bowiem rzadko szkodzi, słowo częściej. A jednak niewielu jest, którzy milczeć wolą. Natura pcha 

nas do mówienia. Bóg obdarzył nas rozumem, by rozum kierował naszą mową i uczynkami a 

chronił przez złem. 

Wtorek: 

„Kto służąc Bogu chce wielkich rzeczy dokonywać, niech szczególnie uważa, aby o sobie wiele nie 

myśleć” 

Pokora to fundament na drodze rozwoju duchowego. Cokolwiek buduje człowiek w swoim życiu 

bez pokory, nigdy to pożytku nie przyniesie, ale szkodę. Ta cnota ma to do siebie, że brzydzi się 

wielkością, chętnie schodzi z piedestału. Bóg jest szczytem, ale wchodzi się na niego przez uni-

żenie, a nie wywyższenie. Nie to jest dobre co wielkie, ale wielkim jest to, co dobre jest. Bóg 

pragnie więcej pokory w nas, dlatego więcej łaski w nas wlewa wtedy gdy odnajdzie nas pokor-

nymi / uniżonymi. Bóg pysznym się sprzeciwia a pokornym łaskę daje (zob. Łk 1,31). Gdy my 

idziemy w pokorę, Bóg jest wywyższony. Tym bardziej jest wywyższony, jeżeli pokorę budować 

będziemy na miłości do Boga. 

Środa: 

„Roztropność powinna cechować każdego, zwłaszcza tym, którzy mają jakąkolwiek władzę lub 

do kierowania są powołani” 



Nie ma większej roztropności nad tą, która człowieka od grzechu powstrzymuje. Żadna umiejęt-

ność takiej nie zapewnia nieomylności, jaką zapewnia posłuszeństwo. Nie myli się ten, kto po-

słuszeństwo w wierze okaże. Przed względami ludzkimi jednak zawsze postawić trzeba względy 

Boskie. Jeśli się ten porządek narusza, droga do wymówek się otworzy, a posłuszeństwo umiera. 

 
 

Ogłoszenia  
 
1. Przypominamy, o obowiązkowej modlitwie Anioł Pański w intencji na otwartość na chary-

zmaty 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). Zapisy przez formularz 
na stronie internetowej www.miriam.rzeszow.pl. Kolejny dyżur w tym m-cu wypada 19 maja 
br. (środa). 

3. Informacje o spotkaniach będą ogłaszane na bieżąco i aktualizowane w kalendarzu na stronie 
internetowej Wspólnoty Miriam. 

4. Przypominamy o Regulaminie korzystania z Pogotowia Modlitewnego dla członków naszej 
Wspólnoty:  

a. Na telefon pogotowia modlitewnego wysyłamy intencje za siebie, swoją rodzinę i przyjaciół, w 
nagłych potrzebach m.in.: choroby, zagrożenia zdrowia lub życia. Pamiętajmy, że diakonia 
modlitewna codziennie modli się osłonowo za każdego członka Wspólnoty.  

b. Za pozostałe osoby, intencje można umieszczać na portalu zywawiara.pl.  
c. Intencja powinna zawierać imię osoby omadlanej oraz za co konkretnie będziemy się modlić.  
d. Intencje przesyłamy w godz. od 08.00 do 20.00 (w sytuacji zagrożenia życia, o każdej porze). 

Max. liczba znaków 160 (1 SMS).  
e. Nie udostępniamy otrzymanych intencji osobom spoza Wspólnoty.  
f. Podpisujemy się imieniem i nazwiskiem.  
g. Intencje ogólne niezgodne z regulaminem nie będą przekazywane (np. intencja Bogu wiado-

ma). h. Informacje przekazywane są przez Pasterza, Liderów i Animatorów.  
i. Aktualizacja danych dokonywana jest raz na tydzień. 
 
Ww. Regulamin w zaktualizowanej formie obowiązuje od 23.01.2020r. i został udostępniony w 
Biuletynie Wspólnoty pod nr 522 z 2020 roku. 
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