30 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 31.03.2022 r.
Kochani.
Przed nami okres Wielkanocny, czas radości, spotykania ze Zmartwychwstałym. Ale też
czas wzrastania Kościoła w łasce Ducha Świętego.
Na ten moment chciałbym, abyśmy podjęli formację znowu krokami św. Ignacego z Loyoli. 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:
„Jeżeli przymioty Twojej osoby mają Ci pomóc w zbawieniu, musisz je pobudzać i kształtować od
wewnątrz”.

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

Nie zawsze zbiera więcej ten, kto więcej zasiał. Nasienie samo z siebie niepożyteczne i żadnego
nie przyniesie owocu, jeżeli Bóg nie da wzrostu. Gdzie zbywa na duchu, tam nasienie Bożego
Słowa jest bezowocne. Organista na darmo się trudzi, jeżeli gra na organach, jeżeli wcześniej nie
zostaną one napełnione powietrzem. I Apostołowie zanim poszli głosić Słowo wśród ludu, byli
napełniani Bożym Słowem przez Jezusa. Głos człowieka nie dotrze do serca człowieka, jeżeli
najpierw nie połączy się z głosem Boga. Na próżno wytężamy siły, jeżeli nie mówimy razem z
Bogiem. A Bóg łączy swój głos tylko z tym, kto z Nim jest złączony sercem. Jeżeli używamy rozumu, mówimy piękne zdania, a serce jest zarażone złem i grzechem, bez łaski, nie spodziewaj się
owoców w życiu.
Dzienniczek św. s. Faustyny: 1467-1478
Piątek:
„Ze wszystkimi w mowie trzeba być oszczędnym, w słuchaniu zaś cierpliwym. Chętnie należy
wysłuchać kogoś, kto się prze nami otwiera”
Jeżeli ktoś może i chce wypowiedzieć swoje serce, bóle, trudności i strapienia, to bywa często
lekarstwem na wiele chorób duszy i psychiki. Tak samo, jak usunięcie ropy z rany, prowadzi do
jej zagojenia. Chorego powinien zawsze wysłuchać lekarz, jeżeli chory chce być zdrowym. Nikt
od chorego jednak nie wie lepiej, jak chory cierpi i co przeżywa. Szczęśliwy jest ten lekarz, który
potrafi wysłuchać i to cierpliwie. Jeżeli nie uleczy od razu to przynajmniej ból złagodzi. Okrutnym

jest jednak ten, kto takim sposobem gardzi. Ból się w nas zmniejsza, jeżeli go z siebie wyrzucimy.
Zwłaszcza, jeżeli znajdziemy nie tylko chętne do tego uszy, ale jednocześnie przyjazne serce.
Wtedy słowo pociechy przynosi nam ulgę. Dokładne poznanie choroby jest podstawą leczenia.

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

Dzienniczek św. s. Faustyny: 1479-1484
Sobota:
„Ta jedyna troska jest najważniejsza – kochać Boga i na Jego miłość coraz mocniej i głębiej odpowiadać”.
Miłość jest szczęściem dla każdego z nas. Nie chodzi o te miłość z popędu, seksualną, ale miłość
prawdziwą, z głębi serca, która idzie po dobro prawdziwe, wieczne, niezmienne. Mała odrobina
Bożej miłości jest słodsza, aniżeli wszelka miłość świata. Kto miłości świata zakosztował, ten
łatwo ją określa, kto zaś spotkał się z miłością Boga, temu ciężko jest ją opisać, dobierając odpowiednie słowa. Im więcej miłości Bożej kosztujemy, tym więcej jej pragniemy. Miłować to
znaczy cieszyć się szczęściem tego, kogo kochamy, tak, jakby to było moje szczęście. Miłować
Boga to znaczy pokój mieć w sobie, pokój taki, którego doskonalszego nie ma. Na świecie
wszystko nas niepokoi – pandemia, wojna itd. Ale to wszystko przemija. Jego zaś miłość, nie
przemija.
Dzienniczek św. s. Faustyny: 1485-1486
Niedziela:
„Dla zwrócenia ludzi ku Bogu, trzeba stać się wszystkim dla wszystkich, to jedna ludzi – podobieństwo myśli, czynów, uczuć, życia”
Jak łatwo jest zdobyć zamek wojenny, aniżeli ludzkie serce. Zamki są zbudowane żelazem, betonem, kamieniem, łatwo je machinami i technologią zdobyć. Jednak ludzkiemu sercu one nie
podołają. Tu trzeba uprzejmości, dobroci, to więcej działa niż siła. Osoby z którymi nam nie po
drodze, z którymi się kłócimy, łatwo je pozyskasz, jeżeli więcej życzliwości będziesz miał. Wtedy
ich serca zwrócą się ku Tobie, i nie będą Cię słuchać tylko uszami, ale sercem a wtedy poprowadzisz ich dokąd zechcesz. Nie ma tak dzikiej osoby, którą dobrocią nie zdobędziesz. Uprzejma
mowa, łaskawe spojrzenie, ciepły gest, czas i obecność, oto niewielki koszt, by zdobyć ludzką
duszę dla Boga.
Dzienniczek św. s. Faustyny: 1487-1488
Poniedziałek:
„Nie może być przyjacielem Chrystusa ten, kto nie miłuje dusz ludzkich, drugiego człowieka, bo
za nich przelał On swoją Krew”
Jeżeli Boga kochamy, to mamy już miarę, z jaką miłością kochać drugiego człowieka. Jeżeli jedna
w nas dusza, to i jedno uczucie względem Boga i człowieka powinno być. Za dusze ludzkie, Chrystus swoją Krew przelał. Dusza jest bowiem obrazem Boga. Jeżeli Boga kochamy, czy pozwolimy,
aby nasza dusza była zbłocona grzechem i brakiem miłości? Czy piękny byłby nasz obraz albo
krzyż w domu, gdyby zamiast na ładnej ścianie w błocie był położony? Tym piękniejszy jest obraz
im bardziej wśród piękna jest. Tym dusza ludzka im bardziej w Bogu jest, tym piękniejsza jest.
Dbaj więc by oczyszczać obraz Boga w sobie z wszelkich brudów. Wiele Chrystusa kosztowało
odkupienie dusz ludzkich. Są one okupione nieskończoną ceną. Kto ich nie chroni, jak skarbów
ten nie jest przyjacielem Jezusa.
Dzienniczek św. s. Faustyny: 1489
Wtorek:
„Karanie drugiego człowieka świadczy bardziej o niecierpliwym przełożonym, niż o karności
podwładnego”
Kto chce każde przewinienie karać, ten musiałby chyba wszystkich ludzi ze świata pousuwać, bo
nie ma wśród nas człowieka bez wad, grzechów i słabości. Jak długo jesteśmy ludźmi, tak długo
będą wśród nas upadki. Często skuteczniej zaradza się złemu przez roztropne niezauważenie

czegoś, niż natarczywe ściganie. Wiele ran czas leczy, w niektórych wypadkach zło samo ustaje.
Ile razy gdy stosowano względem nas, albo myśmy stosowali karę zbyt surową, sytuacja się pogorszyła? Tak to bywa, że gdy przez zbyt surową karę, pozbawiamy człowieka hamulców, nie ma
go już co powstrzymać. Im bardziej jest karany, tym na większe zło sobie pozwala. Bywa, że winę
większą ma karzący niż karany. Jedna pochodzi z ułomności, a druga z porywczości i ran. Pomyśl
wpierw zanim kogoś skarzesz: czy Ciebie samego ta kara by nie zniszczyła a poprawiła? I wtedy
decyduj szczerze.
Dzienniczek św. s. Faustyny: 1490-1501
Środa:
„Jeżeli ktoś przychodzi do Ciebie zabić czas, to rozmawiaj z nim o sprawach ostatecznych –
śmierci, sądzie, piekle i niebie. W ten sposób wszystkim wyjdzie to na dobre, albo przestaną do
Ciebie przychodzić i marnować Twój czas, albo się nawrócą”
Nie ma nic droższego niż czas. A często ludzie są jego złodziejami. Jest szkodą, gdy czas na głupoty przeznaczamy, a nie mamy z niego żadnej korzyści. Tutaj potrzeba być chciwym, aby nie
zmarnować czasu, ale zawsze mieć z niego zysk, pamiętając zawsze o zysku duchowym. Bądź
biegły jak alchemista, z każdej rzeczy wydobywaj złoto. Gdy ktoś o sprawach doczesnych rozmawia, szukaj Królestwa Bożego (zob. Łk 10,42), w taki sposób wydobędziesz z błota perłę.
Dzienniczek św. s. Faustyny: 1502-1514

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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