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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 20.05.2021 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: 

„W domu dobrze urządzonym, dojrzali ludzie powinni być jak młodzi, a młodzi jak starzy, w doj-

rzałych powinien objawiać się młodzieńczy duch, zapał i gorliwość, a w młodych wypróbowana 

dojrzałość i starcza mądrość”. 

Starsze osoby z jednej strony słusznie dopominają się o szacunek od młodych ludzi, ale z drugiej 
strony osoby starsze mają swoje powinności względem ludzi młodych: dawanie przykładu życia 
doskonałego i świętego. Starość powinna być bowiem dla młodych wzorem i lekcją, z której 
wiele dla siebie wyciągną. Więcej grzeszy osoba starsza niż młodsza – młodego i niewiedza ale i 
porywcza natura ku grzechom skłania. Osoby zaś starsze oskarża dodatkowo: wiek, doświadcze-
nie, bliskość śmierci i powinność dawania przykładu. Wiele od osób dorosłych / dojrzałych mo-
żemy się nauczyć: poskramiać zachcianki, hamować porywczość, lekkomyślność dojrzałością i 
mądrością ograniczać. 

Piątek: 

„Bardziej pożądana jest roztropność ze średnią świątobliwością, niż z małą roztropnością wielka 

świątobliwość” 

Roztropność jest w stanie wiele pomóc w życiu: zaplanujemy remonty, przeprowadzkę, wakacje. 
Kto roztropny wiele więcej w swoim życiu potrafi zrobić. Gdy roztropności brakuje, to i świętości 
brakować będzie. Lepiej naszym życiem rządzi przezorność niż przemoc, roztropność niż chy-
trość. Aby być roztropnym, należy więc być wpierw rozumnym. Gdy wykryjemy podstępy lub 
udawanie, rodzi to w nas pogardę i podejrzliwość wobec drugiego człowieka. Kto jest roztrop-
nym? Ten kto swoją mądrość opiera o Ewangelię. Bo czysto ludzka roztropność i jej usiłowania 
są zawodne. Nikt z nas kto roztropny i mądry przecież nie buduje domu na piasku ani nie opiera 
swojego życia o trzcinę. 

Sobota: 

„Ci, którzy w winnicy Pańskiej się trudzą, jedną nogą powinni na ziemi stać, a drugą zawsze do 

drogi powinni mieć podniesioną”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

 

 

Odkładanie jest cechą człowieka leniwego. Ociągający się z posłuszeństwem niemal stoi na rów-
nej drodze z tym, kto jest nieposłuszny. Często człowiekowi szkodzi zwłoka. Nieraz zbawienie od 
jednej chwili zależy. Gdzie są małe szkody, tam zwłoka może być uwzględniona, ale gdy chodzi o 
duszę, o zbawienie, tam zwłoka jest niebezpieczeństwem i żadna kara zwłoki nie zmyje. Goto-
wość do słuchania jest cechą dojrzałej wiary. Oznacza ona bowiem serce wolne od wszelkich 
skłonności, które zwrócone jest ku pełnieniu woli Bożej. Łaska Ducha Świętego nie ma nic 
wspólnego z lenistwem i zwłoką. Do postępowania na drodze wiary nie ma pewniejszej i szyb-
szej drogi, jak gotowość spełniania woli Pana.  

Niedziela: 

„Kto posiada Boga, temu nic nie brakuje, chociażby niczego nie posiadał” 

Jak łatwo się wzbogacić? Niewiele pożądać. Posiądziemy wszystko, o ile jednego szukać będzie-
my. Skarb znajdziemy, gdy wszystko stracimy. Łatwo jest stać się bogatym. Ale naszą biedę du-
cha sprawiają nasze namiętności i pożądliwości. Gdy je porzucimy, natychmiast bieda nie będzie 
nam przeszkadzać. Dopóki jednak, żyjemy wg namiętności, będziemy dla siebie nieznośni. Bło-
gosławiona zamiana, gdy mało, albo prawie nic nie dawać, a skarb zyskać. Jeżeli Boga mam, to 
czego nie mam i na jaki czas? Głupotą jest, gdy spragnieni jesteśmy i zamiast napić się wody, 
zaspokajamy pragnienie kropelką. 

Poniedziałek: 

„Chociażby po ludzku, nic to nie dało, ale ze względu na chwałę Pana, dla naśladowania Jezusa, 

podążać należy drogą ubóstwa, wzgardy, niż drogę bogactwa i zaszczytów” 

Silnym bodźcem dla naszej nauki jest mądrość nauczyciela. Ufanie jego słowom, jest mądrością 
ucznia. Czyjej jednak nauki słuchamy? Świata czy Jezusa? Mądrymi jesteśmy wówczas, gdy za 
mądrością Nauczyciela idziemy, a to co przeciwne, odrzucamy. W czym pomogły bogactwa bo-
gaczowi (zob. Łk 16,22)? Albo Herodowi pycha? Ale Łazarzowi wiele pomogło ubóstwo, a celni-
kowi pokora. Podobieństwo nas zbliża do siebie, wiąże więzią miłości. Będziemy je w innych i w 
sobie widzieć, jeżeli te same rady Jezusa stosować będziemy. Miłość bowiem, albo sobie podob-
nych znajduje, albo ich stwarza. 

Wtorek: 

„Cokolwiek mówisz w tajemnicy, tak mów, jakbyś wobec całego świata mówił” 

Wiara człowieka bywa zawodna. Zdarza się, że ktoś przyrzeka i nie dotrzymuje słowa, pomimo 
złożonej przysięgi. Tajemnica tym prędzej wychodzi, im mocniej człowieka do dyskrecji zobowią-
zaliśmy. Jeżeli chcesz, żeby drugi człowiek nie wyjawiał Twoich sekretów, ucz się skrytości i da-
waj odpowiedni przykład. Na nic uczenie słowem dyskrecji, skoro sami jej nie praktykujemy. 
Drugi człowiek też może mieć swojego przyjaciela, któremu coś powierzy, a nie jest twoim przy-
jacielem. Najmniej dowierzać należy dzieciom, są nadzwyczaj ciekawskie i gadatliwe. Dyskrecja 
jest nie tylko oznaką roztropności, ale i czystego sumienia. 

Środa: 

„Ci, którzy używają drugiego człowieka do swoich zajęć, kosztem ich powołania, życia i wiary, 

podobnie czynią do człowieka, który zrywa owoc, ale wpierw ścina drzewo” 

Zbawienie innych to ważne zadanie, ale nie może się ono dokonywać kosztem własnego. Lekarz 
najpierw o siebie zadba, o to, by sam się nie zaraził, bo inaczej innym nie pomoże. Kto zaś narzu-
ca się drugiemu człowiekowi, swoje zbawienie wystawia na szwank i drugiemu człowiekowi 
szkodzi. Troska o swoje zbawienie zgodnie z Ewangelią, jest ważnym zadaniem, pierwszy obo-
wiązkiem. Odchodząc od tego zadania, człowiek staje się żywym trupem, wszystko inaczej prze-
żywa niż powinien: dla siebie szkodliwy, dla bliskich nieznośny, dla obcych niepożyteczny. W 
tych sprawach, które do Twojego powołania należą, Bóg pobłogosławi, w innych nie oczekuj 
tego. Gdyby Bóg chciał, abyś co innego czynił, to by Cię tu nie postawił. 

 
 
 



 

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.  

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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