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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 30.09.2021 r.  
 
  Poprzedni rok zakończyliśmy spotkaniem ze św. Ignacym i różańcem. Wiele osób 

pyta, jak będzie wyglądał świat dalej, co się stanie.  Jako wspólnota Kościoła, mamy wołać w 

każdej sytuacji – niech się stanie wola Twoja, ale jednocześnie w sercu mieć pragnienie – przyjdź 

Panie Jezu. Będziemy dlatego kroczyć drogą Apokalipsy oraz Dzienniczka św. s. Faustyny. Oba 

teksty mają nam pokazać jak Bóg się nami opiekuje. 

 Będziemy kroczyć znaną nam metodą syntezy, czyli czytając oba teksty najpierw biblijny 
(ok. 15 min) i tekst Dzienniczka (ok. 10 min), mamy dokonać pewnej syntezy. Razem praca po-
winna nam zająć ok. 30. min. 
 
Na owocną pracę, błogosławię + 
Oddaję każdego z Was w rany Chrystusa i Jego Krew, oraz  zamykam w Sercu Maryi. 
                                                                                                                   ks. Damian, Pasterz 
 
Wskazówki do pracy: 

1. Zapisz w kilku zdaniach (3-5) zdaniu o czym przeczytałeś 

2. Za co chcesz Bogu podziękować po przeczytaniu tej perykopy? 

3. Za co chcesz Go przeprosić? 

4. O co chcesz Go prosić? 

5. Które Jego przymioty przynaglają cię do uwielbienia Boga? 

6. Do jakich działań, czynów, dzieł czujesz się przynaglony przez to Słowo? 

7. Zapisz swoje postanowienie, by wieczorem zrobić rachunek sumienia z wypełnienia Bożego 

wezwania płynącego z tego słowa. 

8. Przeczytaj fragment z Dzienniczka św. S. Faustyny 

 
Wskazówki do pracy od piątku: 

1. Co mówi nam ten tekst o Jezusie? O Kościele? 

2. Do czego ten tekst Cię wzywa? Do jakich konkretnych postaw? 

3. Sformułuj modlitwę przy pomocy treści przeczytanej perykopy w dowolnej formie (dziękczy-

nienie, uwielbienie, przeproszenie, prośba). 

4. Do jakich działań, czynów, dzieł czujesz się przynaglony przez to Słowo? Porównaj je z wnio-

skami z pierwszej lektury. 

5. Zapisz swoje postanowienie, by wieczorem zrobić rachunek sumienia z wypełnienia Bożego 

wezwania płynącego z tego słowa. 

6. Przeczytaj wskazany na dzień fragment z Dzienniczka św. s. Faustyny. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

 

 

 

Dzień Fragment 
Apokalipsy 

Dzienniczek św. s. Faustyny 

Czwartek Ap 22 194-201 

Piątek Ap 1 202-210 

Sobota Ap 2 211-217 

Niedziela Ap 3 218-228 

Poniedziałek Ap 4 229-239 

Wtorek Ap 5 240 

Środa Ap 6 241-246 

 
 

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 15 wrze-
śnia br. (środa). 

 
3. W dniu 16 października (sobota) planowana jest pielgrzymka do Częstochowy (transport we 

własnym zakresie). 

 
4. W dniach od 12.10.2021 do 23.11.2021 (wtorek) zaplanowano Seminarium Odnowy Wiary I       

stopnia. Zachęcamy do udziału, a szczególnie osoby z naszej wspólnoty, które nie odbyły 

SOW. 

5. W dniach 8-9 października br. odbędzie się Forum Charyzmatyczne w Krośnie.  

Zapisy: piotrajana.pl (transport i zapisy indywidualnie). 

 

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 mo-
dlitewna 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. 
 

 

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  

           


