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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 28.04.2022 r.  
 
 Kochani. 

 Trwając dalej na modlitwie, formując się w nauce Kościoła, kroczymy dalej drogą Maryi, 

która prowadzi do Jezusa. 

 Do końca roku formacyjnego podążymy drogą Maryi: najpierw drogą różańca, który jest 

modlitwą uwielbienia i bogactwem Kościoła. Ta część formacji ma pomóc nam zbliżyć się do 

Maryi, ale jednocześnie pokazać nam naszego ducha. Później drogą odnowienia rekolekcji od-

dania się Maryi – oddanie 33. 

 Jak praktykować te część formacji (ok 15-20 min codziennej pracy)? Według poniższych 

kroków 

1) Najpierw odczytujemy tekst biblijny wskazany do danej tajemnicy różańca, następnie podej-

mujemy refleksje i medytacje tekstu. Ok 10 min. Z osobistej modlitwy zapisujemy w zeszycie 

rozważanie do każdej tajemnicy, według obfitości serca. 

2) Modlimy się odmawiając  i rozważając daną tajemnicę w dziesiątku różańca. 

3) Przeczytaj fragment dzienniczka św. s. Faustyny. 

 Zachęcam do wysiłku, aby praktykować różaniec i dalej kroczyć drogą Maryi, która pro-

wadzi nas do Jezusa, jak zobaczymy w tej części naszej formacji osobistej. 

 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 
 

Rozważamy tajemnice radosne 

 

Czwartek: 
Tajemnica 3 – głoszenie Ewangelii i wzywanie do nawrócenia 

Tekst do odczytania: Mt 4,23-25 

Dzienniczek św. s. Faustyny: 1700-1709 

 

Piątek: 
Tajemnica 4 – Przemienienie na Górze Tabor 

Tekst do odczytania: Mk 9,2-8  

Dzienniczek św. s. Faustyny: 1710-1718 

 

Sobota: 
Tajemnica 5 – Ustanowienie Eucharystii 

Tekst do odczytania: Łk 22,14-20  

Dzienniczek św. s. Faustyny:1719-1732 

 

Niedziela: 
Tajemnica 1 – Modlitwa i krwawy pot Jezusa w Ogrójcu 

Tekst do odczytania: Mt 26,36-39 

Dzienniczek św. s. Faustyny:1733-1741 

 

Poniedziałek: 
Tajemnica 2 – Biczowanie Pana Jezusa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

 
 



 
 
 
 

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 

 

 

Tekst do odczytania: Mt 27,24-26  

Dzienniczek św. s. Faustyny: 1742-1744 

 

Wtorek: 
Tajemnica 3 – Cierniem Ukoronowanie Pana Jezusa 

Tekst do odczytania: Mt 27,27-30  

Dzienniczek św. s. Faustyny: 1745-1748 

 

Środa: 
Tajemnica 4 – Droga Krzyżowa Pana Jezusa 

Tekst do odczytania: Łk 23,26-32  

Dzienniczek św. s. Faustyny: 1749-1752 

 

                                 

                                                          

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 formu-

larz na stronie internetowej www.miriam.rzeszow.pl. Kolejny dyżur w tym m-cu wypada 

04.05 i 18.05 br. (środa). 

 

3. W dniach 13-15.05.2022r. (piątek-niedziela) w Domu Diecezjalnym Tabor odbędą się rekolek-

cje z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie według pięciu kluczy Neala Lozano, które prowa-

dzi ks. Damian Ziemba. Zapisy do 06.05.2022r.. Link do zapi-

sów: https://tabor.rzeszow.pl/archiwum/rekolekcje-z-modlitwa-o-uzdrowienie-i-

uwolnienie-2/ 

4. W dniu 20.05.2022r. (piątek) w Częstochowie odbędzie się Dzień Animatora i Lidera. Koszt 

udziału - 80 zł. Link do zapisów: https://odnowa.org/wydarzenia-info/3-2022-ogolnopolski-

dzien-animatora-i-lidera 

5. W dniu 21.05.2022r. (sobota) odbędzie się XXVI Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy na Jasnej 

Górze. Link do programu spotkania:https://odnowa.org/wydarzenia-info/359-xxvi-26-

ogolnopolskie-czuwanie-odnowy-na-jasnej-gorze. 

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. 

 
Redaktor biuletynu: Ewelina Konieczna  Biuletyn przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego  

 telefon Wspólnoty i pogotowie modlitewne:  884.31.51.51   e-mail: miriam.rzeszow@gmail.com  

 www.miriam.rzeszow.pl  www.facebook.com/miriam.rzeszow  

           


