2 lutego 2022
Spotkania Wspólnoty
odbywają się
według harmonogramu umieszczonego na
stronie Wspólnoty
w Domu Diecezjalnym
„Tabor”
ul. Połonińska 25
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Teksty do medytacji od 3.02.2022 r.
Kochani.
Na ten moment chciałbym, abyśmy podjęli krótko formację znowu krokami św. Ignacego
z Loyoli, dłużej wrócimy po zawierzeniu siebie i rodzin św. Józefowi. Przed nami różne maksymy
jego życia, któremu towarzyszyć będą różne komentarze. 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.
3. Zaproś do modlitwy Maryję – dowolną modlitwą.
4. 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.
5. 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 +
Oddaję każdego z Was w rany Chrystusa i Jego Krew, oraz zamykam w Sercu Maryi.
ks. Damian, Pasterz
Czwartek:
„Niech każdy w swoim rozumie rozsądzi, czy lepiej jest teraz we wszystkich sprawach ziemskich
postępować – czy to mi pomoże, czy z perspektywy życia wiecznego zastanawiać się – w czym mi
to w ogóle pomogło”.

Telefon Wspólnoty
 884-315-151
Struktura Wspólnoty:
ks. Damian Ziemba
Pasterz
tel. 791-386-047

Lubimy kwiaty gdy są świeże, ale krótko to trwa. Kilka dni i wyrzucamy je do kosza, bo zwiędły.
Podobnie i wszystkie dobra doczesne, gdy je mamy, bawią nas przez jakiś czas: ubrania, gadżety
techniczne itd. Ale jak szybko ten czas przemija, bo albo my się nimi znudzimy, przyzwyczaimy
do nich, albo się zużyją. Jaki więc z nich pożytek? Skoro nasze życie ma określoną miarę. Czy to
ważne jaki mamy telefon i jego model? Jakim autem jeździmy? Skoro i tak, na drugą stronę tego
nie zabierzemy. Za prawdziwe pożyteczne w życiu weź sobie zatem do serca to, co jest wieczne i
na drugą stronę zabrać ze sobą możesz – miłość i jej oznaki. Tym zaś, co temu przeszkadza, nie
warto się interesować.
Piątek:

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

„Kto wzgardził światem powinien być jak pomnik, statua”
Lepiej i łatwiej w życiu być szczęśliwym niż bogatym. Trzeba tylko zapanować nad swoimi żądzami, bo one czynią nas nieszczęśliwymi. Zabiegamy o rzeczy które są zbyteczne. Niecierpliwimy się, gdy los nam nie dopisuje. I to jest nasz problem – ile razy zabiegamy za tym, co złudne,
doczesne. Tymczasem nie to da nam prawdziwe szczęście. Lepiej panować nad swoim losem, niż
być niewolnikiem. Panuje ten, kto jest w stanie zadbać o siebie i określić swoje potrzeby realizując je rozumnie, a niewolnikiem jest ten, kto te możliwość oddał, pędząc za swoimi żądzami ślepo. Dla wielu ludzi jest to choroba – dążenie do spraw materialnych za wszelką cenę – obfitują w

wiele dóbr, ale ich żądze i pragnienia nie są zaspokojone. Nasze potrzeby trzeba określać wg
konieczności, a nie chciwości. Mało w życiu potrzebujemy, dlaczego więc tak o te dobra zabiegamy? A gdy już je osiągniemy, nawet nie mamy czasu się nimi nacieszyć.

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

Sobota:
„Mniej wiedzy, więcej cnoty”.
Kim jest uczony? Nie ten kto wszystko wie, ale ten kto zna informacje użyteczne. Głupotą i próżnością jest wiedzieć wszystko, zwłaszcza skupiać się na rzeczach niepotrzebnych. Nie pomaga
nam wiedza nieużyteczna. Wiedza potrafi nas popchać w stronę pychy, wbić nas w szpony zarozumiałości. Popatrzmy na Ewę – zgrzeszyła w raju, bo podążyła za pragnieniem wiedzy. Nieszczęściem jest gdy wszystko zgłębiamy, a nie poznajmy siebie i Boga. Szczęśliwymi są ludzie,
którzy poznają siebie i Boga, a wiedzy i tytułów nie mają za wiele. Bardziej bowiem należy uczyć
serce, niż rozum.
Niedziela:
„Całą słodycz jaką zdobędziemy na świecie niczym jest wobec octu i żółci jaką spożywał sam
Jezus”
Co określamy mianem szczęścia? W wielu wypadkach jest to uciecha tego świata. Jednak iluzja
szczęścia nigdy szczęściem nie będzie. Zmysłowość drażni pragnienia, a nie je syci. Zmysłowość
nie zaspokaja, ale dręczy człowieka – za chwilę radości, sprowadza nieszczęście. Jak pyłek z
kwiatów, choć gorzki, przynosi miód, tak gorzkie cierpienia Jezusa przynoszą pociechę dla duszy
człowieka. Taka to przedziwna zasada duchowej alchemii. Gorzknieje to co świat oferuje mimo
początkowej słodyczy, ale to co gorzkie przeżyjemy w połączeniu z ofiarą Jezusa, dla duszy stanie
się prawdziwym pocieszeniem.
Poniedziałek:
„Chociażbym miał całą majętność świata, nie będę wspierał osoby, która się sprzeciwiła Bożemu
planowi”
Gdy ktoś zgubi pieniądze, jakże nad tym boleje. Potrafimy wtedy chodzić i szukać ich wszędzie –
za wersalką, w kieszeniach, chodzimy po różnych miejscach. Gdy ktoś zachoruje, jak bardzo walczy o swoje zdrowie – chodzimy od lekarza do lekarza, rożnych leków próbujemy. Ale jeżeli zgubimy Bożą łaskę, nie zabiegamy tak o jej powrót. Skąpym jest Bóg dla tych, którzy swoją łaskę,
Boży plan na swoje życie, oddali za bogactwo czy zmysłowość tego świata. Co powinno nas wtedy zasmucić? To, że człowiek Boga obraża. A kto przyłoży rękę do pługa i wstecz się ogląda, ten
nie jest godzien Królestwa Niebieskiego (zob. Łk 9,62).
Wtorek:
„Trzymaj się tej zasady, być najpierw pozwalał się wypowiedzieć osobom myślącym po ziemsku,
dopiero później sam zabierz głos, zdarza się przecież że różne metale czy stal, na końcu pokrywamy złotem”
Jak postępuje ornitolog? Udaje głos ptaka, aby go później w jakiś sposób do siebie zwabić. Człowiek cielesny nie od razu rozumie sprawy duchowe (zob. 1 Kor 2,14). Gwałtowność potrafi ptaki
przerazić i uciekają. Tak samo człowieka, powinniśmy w łagodny sposób wciągać w sprawy duchowe: rozmową przyjazną i łagodną. Ona potrafi cuda zdziałać: serce zatwardziałe na Boga
otworzyć. Przede wszystkim życzliwość i kultura osobista, to dzisiejszy klucz do ewangelizacji
człowieka.

Środa:
„Opieszałość w życiu duchowym bywa naszą winą, a nie działaniem złego ducha”
Często złego ducha obwiniamy za stan swojego serca. Tymczasem stan serca bywa skutkiem
swojej opieszałości i lenistwa, które czasami grożą nam bardziej niż zły duch. Jak możemy spodziewać się od Boga łaski, skoro nie chcemy Jemu poświęcić ani chwili? Bóg tyle nam łaski daje,
ile my Jego czcimy. Łaska Boża jest jakby echem naszej modlitwy. Nieprzyjacielem człowieka jest
duchowe lenistwo i opieszałość. Ile one łask Bożych marnują. O ile je pokonamy, tyle mniej broni
względem nas zły duch zastosuje. Kto sieje pełną ręką, ten obfitsze plony posiada, a kto skąpo
sieje, skąpe plony posiada.

Ogłoszenia
1. Przypominamy o obowiązkowej modlitwie Anioł Pański w intencji o otwartość na charyzmaty i ich 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
2 i 16 lutego br. (środa).
3. Zaplanowany na dzień 26.02.2022r. Dzień Skupienia dla Wspólnot Katolickiej Odnowy w
Duchu Świętym Diecezji Rzeszowskiej odbędzie w innym terminie.
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 wiadoma). h. Informacje przekazywane są przez Pasterza, Liderów i Animatorów.
i. Aktualizacja danych dokonywana jest raz na tydzień.
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