16 marca 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 17.03.2022 r.
Kochani.
Wracamy na chwilę do rozważań ze św. Ignacym. 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.
Zaproś do modlitwy Maryję – dowolną modlitwą.
3. 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.
4. Zapisz w zeszycie główne zdanie o które się modlimy. Rozmawiaj później z Jezusem na ten
temat.
5. Przeczytaj fragment z Dzienniczka s. Faustyny.
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:

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

„Więcej niech dla Ciebie znaczy zbawienie drugiego człowieka, niż wszelkie skarby świata”.
Zbawienie człowieka Jezus przełożył ponad swoje ziemskie życie: nie skorzystał ze sposobności,
aby na równi być z Bogiem (Flp 2) oraz oddał krew i życie. Dlaczego więc tak mało ono dla nas
znaczy, skoro Jezus ocenił je jako najważniejsze? Wiele razy używamy w życiu fałszywej wagi i
ocen. Popatrzcie jak wiele zabiegamy o rzeczy teraźniejsze, pracę, bogactwo itd., a później nawet czasu na nie brakuje. Ale pracę nad sobą, pracę o swoje zbawienie spychamy, uważając za
niezbyt ważną albo zbyt trudną. Pamiętaj o Bożym sądzie. Bogu zależy na zbawieniu człowieka.
Dzienniczek św. s. Faustyny: 1322-1331
Piątek:
„Tyle jest warta każda rzecz, ile Bóg ją ceni”
Wprawny znawca łatwo odróżni diament od szkła. Najdalej od błędu jest ten, kto wszystko ocenia wg Bożej miary. Gdybyś wszystko co się świeci brał za złoto wpadłbyś w ogromny błąd. Tylko
to jest dobre, co prowadzi do najwyższego dobra. Bóg jest naszym celem, w którym znajdziemy
odpoczynek i do którego dążymy. Droga, która do Niego prowadzi, mimo trudów, uważaj za
dobrą, ale drogę, która od Niego odciąga, choćby była złotem i różami usłana, uważaj za złą.
Złoty klucz na nic nam się nie przyda, jeżeli zamku nie otwiera, lepszy jest żelazny / metalowy,
byleby drzwi otworzył. To znaczy, że o cenie rzeczy nie znaczy kształt, kolor, ale jej użytkowalność. Wszystko Bóg poddał naszej woli, ale po to, aby nas do Niego prowadziło. Biada temu,
którzy używają tych rzeczy w przeciwnym celu.
Dzienniczek św. s. Faustyny: 1332-1342

Sobota:

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 i Konrad
Przydział
diakonia medialna
Joanna i Wojciech
Wojdyło
diakonia organizacyjna
Barbara Zacharska
diakonia prorocka
Katarzyna Zdeb
diakonia miłosierdzia

„Wszystko w życiu jest przydatne – aby zdrowi swoje siły używali do przymnożenia chwały Bożej,
a nawet przez swoją niemoc i cierpienie zwracali się do Boga”.
Często nie wiemy ile dobra kryje się w chorobie. Często zwracamy uwagę na łupiny – bywają
one twarde, szorstkie, ale pod nimi kryje się często soczysty i dojrzały owoc, smakowity sok.
Ogromną umiejętnością człowieka, jest wyprowadzenie z choroby zdrowia. Bo jest to pewien
rodzaj zdrowia, gdy człowiek choruje. Gdy choruje ciało, duch ma szansę się wzmocnić. Wiele
osób nawróciło się pod wpływem choroby, a zdrowie ich gubiło. Użytek często stanowi o dobroci jakiejś rzeczy. Czasami lekarstwo bywa złe, gorzkie, ale pomaga. Czy ważniejsze jest pragnienie
zdrowia cielesnego czy duchowego? Jesteś chory – uciesz się, mniej grzechów możesz popełnić.
Zostajesz w łóżku? Masz czas zostać w sercu. Boli Cię? Myśl nad cierpieniem i nędzą ludzi na
ziemi. Myśl o wieczności wtedy, bo przed jej drzwiami stoisz.
Dzienniczek św. s. Faustyny: 1343-1355
Niedziela:
„Kogo Ci Bóg dał za przełożonego tego słuchaj, nie zważaj na jego wady, ale pamiętaj, że Boga
słuchasz gdy jego słuchasz”
Posłuszeństwo jest wielką cnotą. Czym ono jest? Wyrzekaniem się swojej woli, jako ofiara dla
Boga albo inaczej – zamienianie swojej własnej woli na wolę Bożą. Gdy komuś jesteśmy posłuszni, mimo jego ograniczeń lub małych zdolności, tym bardziej oczyszcza się nasza intencja i
wzmacnia wiara. Co dostaje słuchający? Jak uczy św. Ignacy – niemożność zbłądzenia. Cechą
wspólną posłuszeństwa i mądrości Bożej jest bowiem nieomylność.
Dzienniczek św. s. Faustyny: 1356-1366
Poniedziałek:
„Lepiej nic nie odkładać do jutra, co można dzisiaj zrobić”
Znamy taką maksymę – co masz zrobić dziś, zrób jutro, będziesz miał wolne. św. Ignacy uczy
czegoś innego. Wielu chrześcijan powinno funkcjonować wg jego zasady. Dlaczego św. Jan Paweł II jest nazywany wielkim? Bo nie odkładał niczego na jutro. Co miał zrobić dziś, robił dziś.
Jutro bowiem niepewne jest, możemy go nie doczekać. Łaska Ducha Świętego nie znosi opieszałości ani lenistwa. Dobro większe jest, gdy je szybciej zrobimy i dokładniej, niż później i byle jak.
Ile razy zwłoka okazała się szkodliwa? Zdarzyło się, że w ogóle do skutku nie doszło to, co odłożyliśmy na następny dzień. Wiele osób za swoje lenistwo będzie musiało odpokutować. Czyn
dobry pod wpływem zwłoki wiele na swojej wartości wiecznej traci – z jednej strony przez niezadowolenie a z drugiej przez niechęć. Zamiary nikogo świętym nie uczyniły. Bo kto się opóźnia
w wykonywaniu cnoty, chwałę sobie ujmuje.
Dzienniczek św. s. Faustyny: 1367-1374
Wtorek:
„Lepiej jest mieć jedno ziarno dobra, niż 100 w których narażamy zbawienie”
Nikt rozsądny siebie nie gubi, aby drugiego człowieka uratować. Tak, jak lekarz dba o to, by się
nie zarazić, przy leczeniu chorego. O swoim zbawieniu należy myśleć. Im skarb cenniejszy, z tym
większym staraniem go przechowujemy – kiedyś pieniądze trzymaliśmy zakopane, albo schowane w skarpecie, dzisiaj trzymamy je w bankach. Jak cenimy swoją duszę, sprawę zbawienia, gdy
je na niebezpieczeństwo wystawiamy? W momentach myślenia o zyskach należy wpierw o sobie
myśleć. Gdy innych zachęcamy do pobożności i dobrych uczynków, najpierw sami musi o to zadbać (zob. Łk 10,41).
Dzienniczek św. s. Faustyny: 1375-1384

Środa:
„Niesłychana pociecha. Ile razy przystępujemy do Komunii Świętej przyjmujemy Ciało Jezusa i
Jego Matki”
Z czego cieszył się kiedyś św. Bernard? Jednocześnie pozwolono jemu posilać się Ciałem Syna i
Matki. Tak samo i my – możemy spożywać Ciało Jezusa i Maryi. Jaka to łaska od Maryi i jaka
dobroć od Jezusa. Ona nas swoim mlekiem karmi, On swoją Krwią posila. To jest ogrom miłości i
jesteśmy szaleni jeżeli z niej nie korzystamy. Popatrz na swoje położenie – tyle razy byłeś karmiony przez Jezusa i Maryję. Jesteś spokrewniony z Nimi. Nie bądź więc zwyrodniałym synem /
córką, przez plamienie pokrewieństwa złem, grzechem i głupotami. Zazdroszczą nam Aniołowie,
bo nie mają takiej łaski jak my.
Dzienniczek św. s. Faustyny: 1385-1392

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.
3. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy do skorzystania z rekolekcji internetowych przygotowanych przez Pasterza wraz z diakonią medialną naszej Wspólnoty. Temat rekolekcji to
"Jak pokochać siebie?" Rekolekcje będą udostępniane na fanpage'u Wspólnota Miriam w
niedzielę o godz.09.00. Zachęcamy do udziału oraz do udostępniania.
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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