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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 2.12.2021 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 21,9-21 800-804 

Piątek Ap 21,22-27 805-816 

Sobota Ap 22,1-5 817-822 

Niedziela Ap 22,6-15 823-833 

Poniedziałek Ap 22,16-21 834-836 

Wtorek Medytacja powtórkowa 837-842 

Środa Medytacja powtórkowa 843-850 

 
Czwartek: 

Apokalipsa - Nowa Jerozolima z nieba to, jak poprzednio, symbol kształtu czasów ostatecznych. Jej 
cenny budulec na sens symboliczny. To, co rzadkie i cenne w perspektywie ziemskiej, w niebie i w 
czasach ostatecznych występuje w obfitości. Zanika to, co ziemskie, słabe, pospolite, zniszczalne - 
pozostaje to, co czyste i drogocenne (por. 1 Kor 3, 12-13). Niebo zstępuje na ziemię. Niebiańska 
Jerozolima nie jest tylko symbolem rzeczywistości wyższej, ale odległej. Nie jest tylko obrazem du-
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chowego piękna Kościoła. Przedstawia przyszłą, widoczną, choć możliwą do przedstawienia tylko za 
pomocą symboli, realizację duchowego piękna w czasach ostatecznych. Jako małżonka Baranka i 
miasto Boga, im zawdzięcza swój blask i piękno, co słusznie uwypuklali komentatorzy starożytni. 
Nowa Jerozolima, wspólnota zbawionych, cieszy się obecnością Boga. Potwierdzi to następny ustęp. 
Ta obecność daje wieczyste, bezpieczne trwanie. Przypomina to sytuację zbawionych, który modlą 
się w świątyni niebiańskiej i na górze Syjon (por. 11, 1; 14, 1); wizja nowej Jerozolimy przedstawia dal-
szy ciąg tej samej rzeczywistości. Nowa Jerozolima ma cechy Izraela (patriarchowie dwunastu ple-
mion) i Kościoła (dwunastu apostołów). Ich postacie są punktem wyjścia dla ludu Bożego, który podąża 
do niebiańskiego spełnienia. W perspektywie zbawienia w czasach ostatecznych Izrael i Kościół jawią się 
jako jeden lud Boży (por. Ap 7). Dlatego autor księgi mógł nawiązać do żydowskich oczekiwań eschato-
logicznych związanych z przyszłą Jerozolimą i odnowieniem dwunastu plemion. 

Dzienniczek św. s. Faustyny: ... 

Piątek: 

Apokalipsa - Przybytek to budynek świątyni. Brak świątyni w eschatologicznej Jerozolimie jest zaskakujący. 
Brak świątyni, dotąd wzmiankowanej, nie jest ograniczeniem, lecz poszerzeniem obecności Boga, jak 
namiot Boga z ludźmi. Wzmianka o Baranku stawia Go na równi z Bogiem. Baranek jako lampa (lub 
pochodnia) to zrównuje Go z Bogiem jako źródłem światła. Królowie ziemi to zwykle wrogowie. Poja-
wienie się królów i narodów (pogańskich!) może się kłócić z wiadomościami o ich klęsce i zniszczeniu 
oraz o zniknięciu dotychczasowej ziemi w 21, 1. Tę niekonsekwencję tłumaczy się tym, że Apokalipsa 
nie prezentuje rozkładu jazdy końca świata, lecz kreśli jego symboliczny obraz za pomocą różnych mo-
tywów wziętych z tradycji, niekoniecznie skoordynowanych. Motyw narodów zakłada ich nawrócenie już 
w czasie obecnym, czyli powszechność Kościoła. Wolność nowej Jerozolimy od zła jest ujęta najpierw w 
kategoriach rytualnych, co przypomina wymagania wobec wchodzących do świątyni i oczekiwanie, że 
nikt nieczysty nie wejdzie do Jerozolimy. 

Dzienniczek św. s. Faustyny: ... 

Sobota: 

Apokalipsa - Rzeka wody życia nawiązuje do dwóch symboli z opisu raju: drzewa życia i czterech rzek z 
niego wypływających. Nad rzeką rośnie drzewo życia. To ostatnie można rozumieć kolektywnie jako drze-
wa, Apokalipsa ujmuje ten symbol podobnie jak Ez 47, 1-12, gdzie obfita rzeka wypływa ze świątyni, a 
nad nią rosną drzewa owocujące każdego miesiąca. Czasy ostateczne jawią się więc jako powrót do 
raju. Z drugiej strony woda życia to dawany przez Chrystusa udział w życiu Bożym. Księdze Rodzaju 
drzewo życia jest potrzebne, ponieważ człowiek nie jest z natury nieśmiertelny i potrzebuje czegoś, co 
podtrzymuje jego życie. Po opuszczeniu raju nie czerpie z życia Bożego i umiera. W czasach ostatecz-
nych może znowu z niego czerpać, co symbolizuje właśnie rzeka wody życia. Ciągły dostęp do źródła 
życia symbolizuje też ciągłe owocowanie drzewa życia - podczas gdy normalnie ludzie korzystają z 
owoców z przerwami To samo symbolizują lecznicze liście. Wobec braku świątyni woda płynie spod 
tronu Boga i Baranka, którzy zastępują świątynię. Ustęp ten zamyka opis życia przyszłego w czasach 
ostatecznych. Poprzedni malował je głównie za pomocą obrazowych symboli, obecny jest bardziej 
bezpośredni. Istotą życia przyszłego jest bliskość w stosunku do Boga, a ściślej Boga i Baranka, 
Chrystusa, którzy tronują wspólnie wobec zbawionych. Bóg i Baranek są obecni w nowej Jerozolimie. 
Zbawieni spotykają ich osobiście, doświadczając zbawczego Boskiego działania i istnienia. Są to rzeczy 
przekraczające nasze zrozumienie, piękne i wzniosłe. Przejawy tej obecności Bożej to dla nowej Jero-
zolimy i jej mieszkańców najpierw woda życia i drzewo życia, które zapewniają wieczne trwanie. 
Następnie - wszechobecne stałe światło, przewyższające czasowe światło ziemskie. Światło to można 
traktować jako metaforę dobra, oświecenia i poznania, którego doznają zbawieni. Życie z Bogiem ma 
cechy królowania, jest to trzeci, główny obraz przyszłego stanu człowieka. Zarazem w obecności Boga 
nie ostanie się żadne zło, zostanie ono z wiecznego miasta wykluczone. Wszystko to powinno skła-
niać chrześcijan do radości i nadziei. 

Dzienniczek św. s. Faustyny: ... 

Niedziela: 

Apokalipsa – w wersecie 11 Apokalipsa zakłada czarno-biały obraz świata. Zdanie obecne w interesują-
cy sposób wyjaśnia konflikt między takim uproszczonym spojrzeniem na życie a praktycznym doświad-
czeniem, które dowodzi, że świat jest raczej szary, a w ludziach dobro miesza się ze złem. Wskazuje mia-



nowicie, że w obliczu czasów ostatecznych dojdzie do sprecyzowania wyboru, ludzie okażą się konse-
kwentnie dobrzy lub źli. Jest to bowiem apel o sprawiedliwość i świętość wierzących. Apokalipsa zakłada 
czarno-biały obraz świata. Zdanie obecne w interesujący sposób wyjaśnia konflikt między takim uprosz-
czonym spojrzeniem na życie a praktycznym doświadczeniem, które dowodzi, że świat jest raczej szary, a 
w ludziach dobro miesza się ze złem. Wskazuje mianowicie, że w obliczu czasów 
ostatecznych dojdzie do sprecyzowania wyboru, ludzie okażą się konsekwentnie 
dobrzy lub źli. Jest to bowiem apel o sprawiedliwość i świętość wierzących.  

Dzienniczek św. s. Faustyny: ... 

Poniedziałek: 

Apokalipsa – Jezus przedstawia się wprost - po raz pierwszy i jedyny w Apokalipsie, choć prorok wy-
mieniał już Jego imię. Choć Jezus to imię historyczne, wysyła On anioła jako Chrystus niebiański. Słowo 
anioł, gr. angelos, ma także sens posłańca, mogłoby więc ewentualnie chodzić tu o proroka. On bowiem 
poświadcza przesłanie Jezusa do Kościołów. Chrystus zwraca się tu do odbiorców Apokalipsy, a pośred-
nio do ogółu chrześcijan (wam). Słowo Kościołów można odnosić do samych siedmiu Kościołów z Ap 2 
- 3, ale także do zgromadzeń chrześcijańskich w ogóle i ich losu. Wtedy sens jest taki, że Jezus mówi 
do wszystkich na temat ich wspólnot i dla dobra ich wspólnot. Przedstawienie się słowami Ja jestem 

charakteryzuje Chrystusa w chwale. Pochodzenie od Dawida ma oczywiście sens mesjański. Kto 
wygłasza prośbę o przyjście Chrystusa? Duch w Apokalipsie powiązany jest z Bożym objawieniem i na-
tchnieniem prorockim, wizje są w duchu.Dlatego przemawia do Kościołów. Podpowiada więc prorockie 
przychodź. Nie jest to jednak wprost Duch Święty. Z kolei panna młoda to symbol Kościoła jako społecz-
ności zbawionych związanej jak małżeństwo z Chrystusem. Natchniony duchem Kościół modli się o pa-
ruzję. W tę modlitwę ma się włączyć odbiorca Apokalipsy, który słucha księgi. Przyjście Chrystusa okazu-
je się następnie wyjściem naprzeciw ludziom, którzy są też zaproszeni do przyjścia. Duchowo spra-
gnieni, znękani, oczekujący wybawienia, zostają obdarowani życiem. Wprawdzie poprzednio była mo-
wa o plagach spadających na nikczemnych i o odrzuceniu perwersyjnie złych, jednak okazuje się, że 
drzwi pozostają otwarte. Zbawienie jest darem czekającym na tych, którzy go pragną. Chrystus obja-
wia się w swojej boskiej i mesjańskiej godności. Wobec Chrystusa i Jego przyjścia w przyszłości wyraźne 
staną się dokonane wybory religijne i moralne. Sprawiedliwych i świętych czeka należna zapłata i dar 
życia, a złych -odrzucenie. Chrześcijanin z nadzieją wygląda przyjścia Chrystusa. Kościół modli się o nie. 
Owocem tego przyjścia będzie zaspokojenie pragnień serc ludzkich. Pierwszy temat to ostrzeżenie 
przed fałszowaniem treści księgi i zawartego w niej Bożego objawienia. Grozi ono utratą zbawienia. 
Główny jednak temat to bliskość paruzji. Zakończenie księgi kulminuje w wołaniu o przyjście Chrystusa. 
W słowach pożegnania przyrzeka wszystkim Chrystusową łaskawość. Jest to wyraz chrześcijańskiej na-
dziei, towarzyszącej stale proroctwom Apokalipsy, chrześcijańskiej tęsknoty za spotkaniem z Chrystu-
sem. Maranatha! 

Dzienniczek św. s. Faustyny: ... 

Wtorek: 

Apokalipsa - w ramach rozważań wróć do tych tekstów z Apokalipsy, który są dla Ciebie najbardziej nie-
zrozumiałe, albo miały na Ciebie największy wpływ. Pomódl się nimi jeszcze raz. 

Dzienniczek św. s. Faustyny: ... 

Środa: 

Apokalipsa - w ramach rozważań wróć do tych tekstów z Apokalipsy, który są dla Ciebie najbardziej nie-
zrozumiałe, albo miały na Ciebie największy wpływ. Pomódl się nimi jeszcze raz. 

Dzienniczek św. s. Faustyny: ... 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

zmaty i ich przyjmowanie dla wszystkich członków wspólnoty przez ręce Maryi oraz zachę-
cie 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. prorockiej na dzień 07.12.2021r. (wtorek) – salka Miriam godz. 18.30.  
b. modlitewnej na dzień 11.12.2021r. (sobota) – godz. 9:00 
c. modlitwy wstawienniczej na dzień 14.12.2021r. (wtorek) – salka Miriam 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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