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 Teksty do medytacji od 21.10.2021 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. 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. 

 

Wskazówki do pracy od soboty: 

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. Co w danym fragmencie Bóg chce powiedzieć do Ciebie? Do czego Cię wzywa? Jak pokazuje 

Siebie / Kościół / świat? Przeczytaj później komentarz i przemyśl dany tekst. 

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

5. Zapisz wnioski z obu fragmentów do swojego zeszytu. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 21 377-374 

Piątek Ap 22 385-396 

Sobota Ap 1,1-8 397-403 

Niedziela Ap 1,9-20 404-412 

Poniedziałek Ap 2,1-7 413-420 

Wtorek Ap 2,8-11 421-430 

Środa Ap 2,12-17 431-439 

 
Sobota: 

Apokalipsa – Prolog Apokalipsy zapowiada jej zawartość – autentyczne słowo Boga oraz objawienie i 
świadectwo od Jezusa Chrystusa. Przekaz przez anioła potwierdza jej autentyczność i wzmacnia siłę 
przekazu. Rzecznikiem tego słowa, objawienia i świadectwa jest Jan, w którego ustach i pod którego 
piórem mają one postać proroctwa. Nauka zawarta w Apokalipsie zobowiązuje ich do posłuszeń-
stwa: wysłuchania objawionego proroctwa i postępowania zgodnie z nim. Ich zapłatą jest błogo-
sławieństwo i szczęście w gotowości na czasy ostateczne. Poszczególne wyrażenia czerpią z tradycji 
biblijnej i ówczesnego języka religijnego o korzeniach żydowskich i hellenistycznych. Prorok głosi Boga, 
którego istnienie i panowanie ma zasięg absolutny. Jezus jest tu przedstawiany, jako zwycięzca. Znajo-
mość i uznanie Boga stanowi punkt wyjścia księgi; całość Apokalipsy lepiej odsłoni Chrystusa i objawienie 
od Niego pochodzące. Podkreśla to Jego wieczyste istnienie i działanie oraz panowanie. Następnie 
wymienia Jezusa Chrystusa, ludzkiego i boskiego, który z miłości wybawił nas przez swoją krew, wywyż-
szył i nadchodzi w chwale, by zapanować nad światem. 

Dzienniczek św. s. Faustyny: ... 

Niedziela: 

Apokalipsa – Fragment ten opisuje niebiańskiego Chrystusa, przypisując mu cechy boskie. Mówi o Nim 
to, co inne teksty biblijne orzekają o samym Bogu. Są tu odniesienia do Starego Testamentu, a zwłasz-
cza do Księgi Daniela. Pokazując Chrystusa, wizja przekształca i interpretuje postać Syna Człowieczego z 
Dn 7, z osoby podporządkowanej Bogu utożsamiając Go z przedwiecznym Bogiem. Chrystus odznacza 
się w tej wizji boską potęgą i wspaniałością. Jak Bóg żyje i panuje nad kosmosem i nad całą wieczno-
ścią. Jak Bóg króluje w świątyni niebiańskiej i posługuje się aniołami. Przemawia z boską potęgą i sku-
tecznością. Jako Bogu służą Mu wierni. Jednocześnie zjawia się jednak w postaci ludzkiej. Ma cechy 
arcykapłana i króla, ale nawiązuje do tego, że umarł i zmartwychwstał. Prorokiem tego Chrystusa jest 
Jan, który z miejsca wygnania na Patmos widzi boską rzeczywistość Chrystusa i sytuację chrześcijan, 
zagrożonych uciskiem. Solidaryzuje się z nimi i pociesza ich perspektywą wkroczenia Chrystusa oraz 
Jego władzy nad całym światem, a zwłaszcza nad śmiercią. 

Dzienniczek św. s. Faustyny: ... 

Poniedziałek: 

Apokalipsa – Orędzie do Kościoła w Efezie ma charakter i konkretny, i modelowy. Nawiązuje do sytu-
acji lokalnej, ale daje się też zastosować do sytuacji chrześcijan w ogóle. Jest to charakterystyczne dla 
listów do siedmiu Kościołów i z pewnością zamierzone przez autora, który chciał nadać taki uniwersalny 
charakter pouczeniom księgi. Każda wspólnota chrześcijańska może być pochwalona i zganiona jak ta. 
Wspólnota chrześcijan otrzymuje w tym liście pochwałę i zachętę. Pracuje z wysiłkiem i wytrwale. 
Nie daje się zwieść głosicielom: ani przybyłym z zewnątrz fałszywym apostołom, ani też współbra-
ciom skłonnym do ustępstw względem obyczajów pogańskich. Nie pozwala zafałszować chrześcijań-
stwa. Można by rzec, że chrześcijanie efescy wypełniają swoje obowiązki. To jednak nie wystarcza. List 
stawia im zarzut porzucenia pierwotnej miłości. Osłabło wewnętrzne źródło, z którego płynie po-
prawne skądinąd postępowanie. Jest to typowa sytuacja człowieka, który z początku ma dużo zapa-
łu i zaangażowania, a potem tylko (czy aż) solidnie spełnia swoje obowiązki. Religijny i moralny mak-
symalizm wiary wymaga jednak więcej. Chodzi też o przesunięcie akcentów we właściwą stronę. 
Miłość jest najważniejsza, ona jest głównym kryterium, a nie wartościowe osiągnięcia. Także po-
prawni chrześcijanie powinni zatem doznać nawrócenia, ożywić swoją miłość i odzyskać świeżość 



wiary, wyrażonej w uczynkach. Posłuchanie wezwania Chrystusa oraz zwycięstwo w walce z wewnętrzną 
słabością i z zewnętrznymi przeszkodami przynosi owoce. Prowadzi do uzyskania jako nagrody raju, a 
w nim życia wiecznego. 

Dzienniczek św. s. Faustyny: ... 

Wtorek: 

Apokalipsa – List ten, wyjątkowo, dotyczy wspólnoty, której Chrystus nie stawia żadnych zarzutów. 
Wynika to stąd, że doznaje ona prześladowań. Spotykamy tu zapowiedź uznawania męczenników za 
świętych - kto poniósł śmierć dla Chrystusa, zgładził swoje grzechy, choćby można było się ich doszu-
kać. W sytuacji biedy i nasilającego się ucisku nie należy zresztą ludzi oskarżać, lecz trzeba ich umocnić, 
ogłaszając, że ucisk będzie miał swój kres, zaś prześladowani zwyciężą z Chrystusem i otrzymają naj-
większą nagrodę - życie wieczne po sądzie. Przeciwnik nazywany jest szatanem i diabłem, co mo-
że mieć sens doraźny i etymologiczny. W ten sposób określono by wpływy ludzkich wrogów. Nawet 
tak to rozumiejąc, trzeba stwierdzić, że wybór tego imienia wskazuje, iż za działaniami ziemskich 
wrogów chrześcijaństwa stoi właśnie szatan. Tymi wrogami nie muszą być bezbożnicy i poganie 
sprawujący władzę polityczną. Działają oni pod wpływem oskarżeń jakichś konkurentów autentycz-
nego chrześcijaństwa, którzy skłonni są do paktowania z tym światem, aż do porzucenia swojej 
tożsamości religijnej, choćby głośno deklarowanej, i aż do sojuszu z szatanem. Prześladowania wy-
rażają się w różny sposób. Nie chodzi tylko o bezpośrednie fizyczne dolegliwości, których wyrazem 
jest więzienie. Skutkiem wybrania chrześcijaństwa może być ubóstwo, pozbawienie szans awansu 
w pogańskim świecie i zepchnięcie do gorszej kategorii. Do prześladowań należy też zelżenie przez 
wrogów. Nietrudno dostrzec, że model ten powtarza się w prześladowaniach późniejszych aż po dziś 
dzień. 

Dzienniczek św. s. Faustyny: ... 

Środa: 

Apokalipsa – Również ten list, odnosząc się do sytuacji w jednym mieście, niesie zarazem szersze prze-
słanie. Chrześcijanin może pozostać wierny prawdzie o Chrystusie, Jego „imieniu", i wyznać swoją wia-
rę, choć czasem prowadzi to do męczeństwa. Gdy jeden już zginął za wiarę, stając się świadkiem Chrystu-
sa, tym wartościowsze jest świadectwo tych, którzy w obliczu zagrożenia trzymają się wiary. Na drugim 
biegunie leży asymilacja, przyjęcie pogańskiego sposobu życia. Przykładem jest konformistyczne 
uczestnictwo w należących do niego ucztach i świętach. W ten sposób pośrednio chrześcijanie do-
puszczają się idolatrii, piętnowanej w Biblii jako „nierząd". Być może uprawiali także rozpustę w sen-
sie dosłownym. Wspólnota chrześcijańska nie powinna odnosić się z tolerancyjnym pobłażaniem do 
tych, którzy żyją w ten sposób, a co gorsza dorabiają do tego „liberalne" uzasadnienie. Na te błędy 
spadnie miecz Chrystusowego słowa. Można się jednak z nich nawrócić ku prawdzie i dobru. 

Dzienniczek św. s. Faustyny: ... 

 

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). 

 

 

Redaktor biuletynu: Ewelina Konieczna  Biuletyn przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego  
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