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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 25.11.2021 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 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. 

 

Dzień Fragment 
Apokalipsy 

Dzienniczek św. s. Faustyny 

Czwartek Ap 18,20-24 725-742 

Piątek Ap 19,1-10 743-749 

Sobota Ap 19,11-21 750-756 

Niedziela Ap 20,1-5 757-763 

Poniedziałek Ap 20,6-10 764-776 

Wtorek Ap 20,11-15 777-786 

Środa Ap 21,1-8 787-799 

 
Czwartek: 

Apokalipsa - Zaczyna się tu komentarz proroka do lamentacji. Jako radujących się wymieniono świę-

tych, czyli lud Boży, oraz apostołów i proroków. Powodem radości jest przychylny wyrok Boga. W apela-

cji zmienia On wyrok wydany na swoich wiernych i karze złych sędziów. Brak rzemieślników oznacza 

ustanie życia w mieście, gdyż właśnie w miastach się oni koncentrowali. Ustanie żaren to ustanie za-
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mieszkania ludzkiego i spożywania chleba, gdyż w zwykłym domu z reguły znajdowały się żarna do mie-

lenia na bieżąco ziaren na mąkę; to samo oznacza brak lampek oliwnych. Żałoba i zniszczenie wykluczają 

wesela. Czary to jeszcze jedno oblicze pogaństwa, gdyż były one w antycznym świecie popularne. Bez-

pośrednią inspiracją są czary Babilonu i Niniwy. Ten satyryczny ustęp kategorycznie potępia stolicę impe-

rium, Rzym, wyrażając radość z jej zniszczenia przez pożar. Wymiar eschatologiczny tego zdarzenia 

został zaznaczony w niewielkim stopniu. Można natomiast szukać innego uogólnienia, traktując sytuację 

Rzymu pogańskiego jako przykładowe ostrzeżenie (jak komentatorzy starożytni). Rzym to symbol „mia-

sta ziemskiego". Autor podkreśla cechy Rzymu jako bogatej stolicy, żyjącej luksusowo i rozrzutnie, a 

zarazem krwawej. Wspiera ona wasali i wzbogaca interesownych dostawców, którzy tym samym mają 

powód do żalu po niej. Zasłużyła na całkowite zniszczenie, jak miasta obecnie opustoszałe. Dla sprawie-

dliwych, którzy się od imperium odcięli, jest to powód do triumfu. 

Dzienniczek św. s. Faustyny: ... 

Piątek: 

Apokalipsa - Ustęp ten zawiera dwa główne motywy. Pokazuje na sposób wzorcowy oddawanie czci 

Bogu, a to ze względu na Jego przymioty, Jego sprawiedliwe wyroki i zbawienie sprawiedliwych; spra-

wiedliwe jest w szczególności potępienie szatańskiego imperium. Tak czczą Boga nieprzeliczeni miesz-

kańcy nieba, aniołowie i zbawieni. Oddawanie czci Bogu jest sposobem życia i istnienia chrześcijan, 

pozostającym w kontraście z politycznym bytowaniem imperium, które gnębi chrześcijan. Kościół żyje 

w liturgii. Konsekwencją i manifestacją zbawczego działania Boga jest przyjęcie wspólnoty zbawionych do 

nieba jako małżonki Baranka, przy czym zbawieni okazują się zarazem zaproszonymi na eschatologiczną 

ucztę weselną. Lud Boży podąża ku wspólnocie z Chrystusem. Streszcza to obecne w Apokalipsie, jako 

księdze nadziei i pocieszenia, orędzie o zbawieniu. Oświetla teologię historii jako drogi ku Bogu, 

Chrystusowi i niebu. Poświadczeniem prawd Bożych okazuje się zarówno świadectwo anioła, 

jak i proroctwo chrześcijańskie. 

Dzienniczek św. s. Faustyny: ... 

Sobota: 

Apokalipsa - Militarne obrazy użyte w tym ustępie są bardzo wyraziste. Niemniej należy je odczytywać 

symbolicznie albo nawet alegorycznie. Chrystus walczy mieczem, ale mieczem słowa ze swoich ust. Zagła-

da w ogniu spotyka nie ludzi z Nim walczących, lecz alegorycznego potwora, który symbolizuje Rzym, i 

fałszywego proroka, który przedstawia jego ideologię. W takim razie pożarcie trupów też nie jest wróżbą 

co do losu armii rzymskiej czy innej, lecz dobitnym obrazem unicestwienia i hańby sług totalitarnego im-

perium, pozbawionych swoich wodzów. Całość oznacza więc, że u kresu czasów przybędzie Chrystus 

(zgodnie z 1, 7), król władczy i wierny, zaprowadzający sprawiedliwość na ziemi. Jego obecność i 

niezwyciężone słowo obalą w jednym starciu potęgi ziemskie, choć te będą miały masowe poparcie 

(por. Ap 18 o upadku Rzymu-Babilonu). Jest to właściwie sąd nad nimi. Chrystus w swojej paruzji ma 

nie tylko cechy zwycięskiego Mesjasza, sprawiedliwego Króla nad królami, lecz także naturę i moc Boga. 

Autor pociesza chrześcijan, pokazując kontrast między ziemskimi militarnymi potęgami a absolutną 

mocą Boskiego Chrystusa. On walczy za nas, nie czujmy się słabi. 

Dzienniczek św. s. Faustyny: ... 

Niedziela: 

Apokalipsa - Wspólny motyw smoka, czyli szatana, wiąże ten ustęp z Ap 12, a motyw zbawionych 

wokół Chrystusa - z 14, 1-5. Przesłanie jest też podobne, choć je przekazano za pomocą innych symboli. 

Szatan został usunięty z Bożego świata. Zbawieni, czyli męczennicy i wyznawcy, ludzie wierni Bogu, 

którzy sprzeciwili się imperium zła, po śmierci przebywają z Chrystusem w królestwie Bożym. Podkre-

ślono niebiańskie przeznaczenie męczenników. Zbawieni i wybrani, umierając, przechodzą do nowe-

go życia, co nazywamy pójściem do nieba, i mają uczestnictwo w chwale i królowaniu Jezusa jako 



Mesjasza. Ich zbawienie jest definitywne, podczas gdy pozostali zmarli czekają na ostateczny sąd i 

kwestia ich losu nie została rozwinięta. Ta sytuacja - szczęście w niebie i czekanie na czasy ostatecz-

ne - ma trwać przez bardzo długi czas, symbolizowany przez tysiąc lat. W dniach ostatecznych sza-

tan odzyska możliwość widocznego działania w świecie i zwodzenia wybranych, choć nie na długo. 

W ten sposób ustęp ten, przedstawiwszy przeznaczenie zbawionych do życia w niebie, rzeczywistość 

równoległą i bliską, prowadzi już ku perspektywie eschatologicznej. 

Dzienniczek św. s. Faustyny: ... 

Poniedziałek: 

Apokalipsa -  Jest to piąte błogosławieństwo z Apokalipsy. Szczęśliwy, względnie błogosławiony jest 

zarazem święty, czyli bliski Bogu i zbawiony. Mają być kapłanami, czyli tymi, którzy pośredniczą między 

ludźmi a Bogiem. Domyślne drugie zmartwychwstanie oznaczałoby zatem powrót do życia fizycznego, 

cielesnego, ale w połączeniu z przyjęciem przez Boga. Bezpośrednio po wizji sądu zaczyna się bowiem 

opis nowej Jerozolimy zstępującej z nieba, co stanowi obraz przebywania z Bogiem w czasach ostatecz-

nych i odnowienia ziemi. Zwodzenie to działanie szatana w przededniu czasów ostatecznych, idące dalej 

niż zwykle pokusy. Z dalszego ciągu wynika, że Bóg zasiadł dla odbycia sądu.  

Dzienniczek św. s. Faustyny: ... 

Wtorek: 

Apokalipsa - Skończy się ten ziemski czas, ale potęgi zła będą walczyć do upadłego. Szatan w przededniu 

ostatecznego sądu Bożego otrzyma możność działania, zło objawi się w całej swej sile, zmobilizuje 

liczne zastępy. Wyruszą przeciw zbawionym, próbując zniszczyć Kościół i atakując go, ale poniosą klę-

skę, zniszczeni przez Boga. Wtedy Bóg objawi się w chwale i ulegnie Mu przyroda. Martwi wrócą do życia 

fizycznego, by stanąć przed sędziowskim tronem Boga. Zostaną osądzeni stosownie do swych czynów, 

przy czym nikczemni, niezasługujący na życie z Bogiem, trafią wraz z szatanem i jego sługami w ogień 

wieczny. 

Dzienniczek św. s. Faustyny: ... 

Środa: 

Apokalipsa - Ustęp ten przedstawia wizję wstępną całkiem nowego rajskiego świata, bez zła, śmierci i 

cierpień, które zostały unicestwione wraz ze starym światem, i bez złych, którzy zostali potępieni i uka-

rani. Ten nowy świat, nowe stworzenie, ma cechy niebiańskie. Ludzie zamieszkają w nim wraz z Bogiem 

w chwale - Bogiem, który jest początkiem i kresem wszystkiego. Ludzie zostaną w tym świecie napojeni 

życiem i staną się Bożymi dziećmi. Bóg to wszystko gwarantuje. Nie znajdziemy tu jednak dosłownego 

opisu tego świata i życia w nim, gdyż przedstawiają go metafory nowej ziemi, nowej Jerozolimy, panny 

młodej, namiotu spotkania z Bogiem, wody życia, adopcji przez Boga. Znając tylko życie obecne, o przy-

szłym można mówić jedynie przez symbole. Za pomocą tradycyjnych obrazów prorok zapowiada więc z 

nadzieją nową rzeczywistość eschatologiczną, wzniosłą, spokojną i radosną. Słowo ludami w liczbie 

mnogiej wnosi akcent uniwersalistyczny: już nie będzie tylko jednego ludu! Czasom ostatecznym to-

warzyszyć będzie zniknięcie wszelkich cierpień, przy czym otarcie łez zapowiedziane już było. Cier-

pienia i śmierć znikną. Zawiera także katalog wad prowadzących do potępienia. Wyliczono konkretne 

grzechy, ale także postawy (tchórzliwi, niewierni) oraz ich skutki, nie są one pojęte jako katalogi kom-

pletne. Karą za to jest piekło i potępienie, przedstawione pod obrazami jeziora ognia i drugiej śmierci.  

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.  

 

3. Zaplanowano spotkania członków diakonii: 
a. prowadzenia spotkań na dzień 30.11.2021r. (wtorek), 
b. prorockiej na dzień 07.12.2021r. (wtorek), 
c. modlitwy wstawienniczej na dzień 14.12.2021r. (wtorek). 
Spotkania będą odbywać się w salce Miriam o godz. 18.30.  

 

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. 
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