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Teksty do medytacji od 12.05.2022 r.
Kochani!
Jesteśmy wspólnotą, w której króluje Maryja. Zajmuje Ona szczególne miejsce w naszej
wspólnocie, ale nie przysłania nam Jezusa, wręcz przeciwnie, w sposób jasny i pewny Maryja
prowadzi nas do Jezusa. Dlatego na tym etapie życia wspólnoty, zachęcam każdego, aby ofiarować siebie Matce Bożej, jako niewolnik Maryi zgodnie ze wskazówkami św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.
Teksty, które będą nam towarzyszyć zaczerpnięte są przede wszystkim ze strony ocelenie.info, nie są mojego autorstwa. Są to bogate w treści teksty, które dochodzą w głębie serca.
Jak powinna przebiegać praca osobista? Warto kolejny raz otworzyć swój zeszyt (jeżeli
go nie masz załóż koniecznie), tam notuj z początkowych dni to co zapamiętałeś czy to, co najważniejsze wyczytałeś. Dopiero gdy zakończymy ten etap wprowadzenia, zaczniemy 33 dniowe
przygotowanie.
Na owocną pracę, błogosławię +
ks. Damian, Pasterz
Czwartek:
Dziś w ramach ćwiczeń duchowych podejmij POST (jakikolwiek)!
Oraz odmów cały różaniec (5 tajemnic) w intencji dobrego odnowienia w sobie oddania się w
niewolę Maryi.
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Informacje ogólne:
- Jak wygląda praca codzienna?
Każdy dzień składa się z 5 punktów:
1. Modlitwy początkowe – codzienne te same, będą one zawsze w początku biuletynu. Możesz
pomodlić się tymi modlitwami, albo jakąkolwiek, dowolną dla Ciebie.
2. Przeczytaj rozważanie. Zaznacz co najbardziej z tego rozważania do Ciebie dociera.
3. Przeczytaj pogłębiarkę, zrób tak samo, zaznacz co najbardziej do Ciebie przemawia.
4. Połącz pkt. 2 i 3, napisz kilka zdań w formie notatki albo modlitwy to co do Ciebie dotarło.
5. Podejmij wezwanie, które później oddasz Jezusowi w rachunku sumienia dziś bądź jutro.
Modlitwy codzienne na rozpoczęcie pracy indywidualnej:
Przed rozpoczęciem rozważania:
Wycisz swój umysł i swoje serce. Duchowe wyciszenie jest naszą otwartością na łaskę. Modlitwę
do Ducha Świętego postaraj się odmówić spokojnie i powoli, wczuwając się sercem w każde ze
zdań.
Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty przyjdź,
Oświeć mrok umysłu,
porusz moje serce,
pokaż drogę do Jezusa,
pomóż pełnić wolę Ojca,
Duchu Święty przyjdź.
Maryjo, któraś najpełniej

przyjęła Słowo Boże
prowadź mnie.
Duchu Święty, przyjdź!

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

Piątek - DZIEŃ PIERWSZY:
1. Modlitwa początkowa
2. Rozważanie
ŚWIATŁO Z FATIMY
“Bóg posłał anioła…” - tak się wszystko zaczyna. Bóg posyła anioła do Maryi i do nas także posyła
anioły. Dziś często tego nie czujemy i mamy trudność z rozpoznawaniem takich natchnień,
ponieważ staliśmy się niewrażliwi na świat duchowy. Aniołowie są w sposób szczególny obecni
tam, gdzie wypełnia się Boży Plan. Dlatego możemy być pewni, że będą z nami podczas tych
rekolekcji. Wejście do Serca Maryi to Boża Wola i aniołowie będą nam w tym pomagać.
Spróbujmy być w tych dniach czujni i wrażliwi na ich obecność i pomoc. Przyjrzyjmy się
objawieniom we Fatimie. Zanim dzieciom ukaże się Matka Boża, Bóg posyła do nich anioły. Ich
rolą jest przygotowanie dzieci na przyjęcie wezwania Maryi. Dziś chcemy przyjąć wezwanie, z
którym przyszedł pierwszy Anioł.
PIERWSZE UKAZANIE SIĘ ANIOŁA
Była wiosna 1916 roku. Siostra Łucja pisze w swoich wspomnieniach: “Zobaczyliśmy wtedy,
ponad drzewami oliwnymi, kierującego się ku nam… człowieka młodego w wieku 14 lub 15 lat,
w szacie bielszej od śniegu, słońce zaś czyniło go przezroczystym, jakby był z kryształu. Był
bardzo piękny. Gdy zbliżył się do nas, powiedział: “Nie bójcie się. Jestem Aniołem Pokoju.
Módlcie się ze mną”. Ukląkł i pochylił się aż do ziemi, a nam kazał trzykrotnie powtórzyć słowa:
“O Boże mój! Wierzę w Ciebie! Uwielbiam Ciebie! Ufam Tobie i miłuję Ciebie! Proszę, abyś
przebaczył tym, którzy w Ciebie nie wierzą, którzy Ciebie nie uwielbiają, którzy Tobie nie ufają i
którzy Ciebie nie miłują.” Następnie podniósł się z klęczek i powiedział: “Módlcie się w ten
sposób. Serce Pana Jezusa i Serce Matki Bożej uważnie słuchają waszych modlitw.” Siostra Łucja
opowiada dalej: “Pozostawaliśmy w pozycji, w której nas Anioł zostawił, powtarzając ciągle tą
samą modlitwę. Słowa Anioła wyryły się tak mocno w naszych umysłach, że ich nigdy nie
zapomnieliśmy. Od tego wydarzenia, często, głęboko pochyleni, odmawialiśmy modlitwę Anioła,
czasami upadając ze zmęczenia.”
3. Wypisz w zeszycie to co do Ciebie najbardziej dotarło.
4. Wezwanie dnia:
Spróbuj dzisiaj - na początku naszych rekolekcji - wejść sercem w tę postawę uniżenia, w którą
Anioł wprowadził dzieci z Fatimy. Może nam w tym pomóc przyjęcie uniżonej postawy. Może to
być schylenie głowy, przyklęknięcie lub położenie się krzyżem. Najważniejsze jednak, aby uczynić
to sercem.
Odmów 10 różańca.
Sobota - DZIEŃ DRUGI:
1. Modlitwa początkowa.
2. Rozważanie:
ŚWIATŁO Z FATIMY ORAZ ITAPIRANGI
Fatima
13 października 1917 roku, podczas objawienia w dolinie Cova da Iria, bezpośrednio przed
wydarzeniem Cudu Słońca, dzieci fatimskie zobaczyły świętego Józefa. Tak opisuje to Łucja: „W
głębi firmamentu zobaczyliśmy, po stronie słońca św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus i Naszą Dobrą
Panią ubraną w bieli, w płaszczu niebieskim. Zdawało się, że św. Józef z Dzieciątkiem błogosławił
świat ruchem ręki na kształt krzyża. Krótko potem ta wizja znikła i zobaczyliśmy Pana Jezusa z
Matką Najświętszą. Miałam wrażenie, że jest to Matka Boska Bolesna. Pan Jezus wydawał się
błogosławić świat w ten sposób jak św. Józef. Znikło i to widzenie, i zdaje się, że jeszcze
widziałam Matkę Boską Karmelitańską”.
Bóg ukazuje nam w Fatimie postać świętego Józefa, który trzyma Dzieciątko Jezus i błogosławi
świat. Chwilę później świat jest błogosławiony przez dorosłą postać Pana Jezusa. W ten sposób
Niebo raz jeszcze podkreśla i zwraca naszą uwagę na doniosłą rolę świętego Józefa w Bożym
planie ratowania dusz.
Itapiranga
Najnowsze, uznane przez Kościół objawienia pochodzą z brazylijskiej miejscowości Itapiranga.
Objawienia świętego Józefa, który pojawiał się w wizjach wraz z Maryją i z Dziecięciem Jezus w

ramionach, miały miejsca w latach 1994-1998. Edson Glauber, 22-letni student, otrzymał
najpierw objawienie Maryi, jako Królowej Różańca i Pokoju. Tak jak w Fatimie Maryja prosiła o
modlitwę różańcową, pokutę i częste przystępowanie do sakramentów świętych, zwłaszcza
Komunii św. i sakramentu pojednania. Praktyki te mają uratować świat pogrążony w grzechu i
niewierze. Następnie, razem ze swoim Boskim Synem, poprosiła o szczególne nabożeństwo do
Przeczystego Serca św. Józefa. Objawienia św. Józefa rozpoczęły się pierwszego marca 1998
roku. Św. Józef powiedział wówczas: "Mój drogi synu, nasz Pan Bóg przysłał mnie, abym
powiedział ci o łaskach, jakie ześle na świat przez szczególne nabożeństwo do mojego
Przeczystego Serca. Przez to nabożeństwo wiele dusz zostanie uratowanych z rąk diabła. Bóg,
nasz Pan, pozwolił mi odkryć przed tobą obietnice mojego Serca." "Tak jak ja jestem
sprawiedliwy przed obliczem Pana, tak wszyscy, którzy będą mieli cześć do mojego Serca, będą
również czyści, prawi i święci przed Jego obliczem. Wypełnię was tymi łaskami i cnotami,
sprawiając, że każdego dnia będziecie wzrastać w świętości." W następnych objawieniach św.
Józef przedstawił zatrważający obraz ludzkości. "Tak wielu ludzi zostało zwiedzionych przez
szatana! Diabeł nienawidzi ludzkości i chce zniszczyć obraz Boży, który jest w sercach każdego z
was poprzez atak na cnotę czystości. Ta cnota jest najmilszą w oczach Boga, dlatego wasz
przeciwnik tak zawzięcie ją atakuje w obecnych czasach. Wstrzymuję sprawiedliwą rękę mojego
Boskiego Syna przed słuszną karą, jaka się należy ludzkości za grzechy nieczystości, które tak
bardzo ranią Jezusa, i poprzez zasługi mojego Przeczystego Serca wypraszam wam ratunek."
Następnie św. Józef podaje, aby praktykować nabożeństwo pierwszych pięciu śród miesiąca ku
czci jego Przeczystego Serca, na wzór czczenia Niepokalanego Serca Maryi. Podkreśla, że tego
dnia na wszystkich biednych grzeszników, choćby ich grzechy były najgorsze, a sami nie wierzyli
już w Boże miłosierdzie, spłynie tak obfity deszcz łask, że uchroni ich przed szatańskimi
pokusami. "Już samo wezwanie mojego imienia sprawia, że wszystkie demony uciekają w
popłochu" - powiedział Józef, słusznie nazywany w litanii "postrachem duchów piekielnych". Św.
Opiekun Boskiego Syna obiecuje także pomoc i miłosierdzie dla wszystkich, którzy propagują
nabożeństwo do jego Przeczystego Serca. "Wyryję ich imiona w swoim Przeczystym Sercu, tak
jak wyryty mam w nim Krzyż mojego Syna i literę »M« oznaczającą moją Przeczystą Małżonkę,
Maryję."
3. Wypisz w zeszycie to co do Ciebie najbardziej dotarło.
4. Wezwanie dnia:
Odmów litanię do św. Józefa zawierzając jego opiece siebie i swoje przygotowanie / odnowienie
rekolekcji niewolników Maryi.
Niedziela - DZIEŃ TRZECI
1. Modlitwa początkowa.
2. Rozważanie
Pogłębiarka
ŚWIATŁO Z FATIMY
13 października 1917 roku, podczas ostatniego, kulminacyjnego objawienia, Maryja przedstawia
się jako Matka Boża Różańcowa. To bardzo ważne światło, które pokazuje, że Różaniec splata w
sobie całe przesłanie z Fatimy i jest podstawowym, kluczowym narzędziem, aby wypełnić
naglące wezwania “Pani z nieba”. Fatima przynosi nam jeszcze kilka świateł, które wyjaśniają
rolę i moc modlitwy różańcowej. Prześledźmy je krótko. Maryja objawia się dzieciom podczas
odmawianego przez dzieci Różańca, tak jakby chciała dać nam do zrozumienia, że przychodzi do
nas i jest z nami zawsze, kiedy się modlimy na Różańcu. Podczas pierwszej rozmowy z Maryją,
Łucja pyta Matkę Bożą czy pójdzie do nieba. Matka Boża potwierdza. Podobnie czyni z pytaniem
o Hiacyntę. Kiedy jednak Łucja pyta o Franciszka, Maryja odpowiada: “Tak, Franciszek też
pójdzie do nieba, ale musi jeszcze odmówić wiele różańców”. Nie powinniśmy rozumieć tych
słów magicznie. Kryje się w nich bardzo ważna prawda: “Odmawianie Różańca przemienia tego,
kto go odmawia”. Siostra Łucja, pytana o to, czego najbardziej żądała Matka Boża, odpowiadała:
“Odmawiania Różańca”. Podobnie czyniła Hiacynta, pytana o co najbardziej prosiła Matka Boża,
odpowiadała: “o codzienne odmawianie Różańca”. Siostra Łucja, której Bóg w sposób szczególny
objawił rolę i moc Różańca, wypowiedziała niezwykłe słowa: "Najświętsza Maryja Panna w tych
ostatnich czasach, w których żyjemy, nadaje nową moc modlitwie różańcowej; tak wielką, że nie
ma takich problemów, czy to doczesnych czy przede wszystkim duchowych, w życiu osobistym
każdego z nas, naszych rodzin, rodzin całego świata, wspólnot religijnych, nawet w życiu ludów i
narodów, których nie dałoby się rozwiązać przez Różaniec. Nie ma trudności, mówię wam niezależnie od tego, jak wielkie by nie były - z którymi nie moglibyśmy się uporać dzięki temu
nabożeństwu". Czy możemy sobie wyobrazić, co by się stało, gdybyśmy sercem dziecka

uwierzyli, że jest to prawda? Co by się stało, gdybyśmy modlili się z TAKĄ WIARĄ?
3. Wypisz w zeszycie to co do Ciebie najbardziej dotarło.
4.. Wezwanie dnia:
Różaniec to pomoc w drodze do nieba. Podejmij dziś wyzwanie i odmów jedną z części różańca
(5 tajemnic).
Poniedziałek - DZIEŃ CZWARTY:
1. Modlitwa początkowa.
2. Rozważanie
Pogłębiarka
ŚWIATŁO Z FATIMY
Jest takie jedno zdanie Matki Bożej z Fatimy, które jest absolutnie wyjątkowe. Próżno szukać
podobnych zdań w innych objawieniach. Maryja mówi w nim o sobie: “MÓJ SYN PRAGNIE, BYM
BYŁA BARDZIEJ ZNANA I KOCHANA”. W tych słowach kryje się wielka moc, wielki ogień. Jest to
moc i ogień Miłości Jezusa do Maryi. Zbliżmy się do niego, aby mógł nas rozpalić. Skąd Maryja
przychodzi do Fatimy? Z NIEBA. Co Maryja robi w niebie? Kontempluje swojego Syna. Wpatruje
się nieustannie w Jego Serce. Spróbujmy sobie wyobrazić JAK WIELKI musi być ten ogień Miłości
Jezusa do Maryi, że Ona pod jego wpływem przychodzi na ziemię, aby W IMIENIU swojego Syna
upomnieć się o to, aby być bardziej znaną i kochaną… Fatima objawia nam SYNA, który chce
rozpalić cały świat Miłością do swojej Matki. Jak wielkich cudów łaski jest w stanie dokonać Pan
Jezus w imię swojej Miłości do Maryi? Oddając się Maryi, pozwalamy, aby Miłość Jezusa do
Maryi żyła w nas. Jeśli się Jej całkowicie oddam, mogę wtedy powiedzieć: “Już nie ja żyję, ale
żyje we mnie Jezus - kochający Maryję”
3. Wypisz w zeszycie to co do Ciebie najbardziej dotarło.
4. Wezwanie dnia:
Pan Jezus pragnie dać ci udział w swojej Miłości do Maryi.
Zrób dziś następujące ćwiczenie duchowe:
Znajdź spokojne miejsce oraz kilka minut, aby się całkowicie wyciszyć.
Módl się w rytm swojego oddechu: Przy wdechu mów w sercu: “Jezu, przyjmuję całą Twoją
miłość do Maryi” Przy wydechu mów w sercu: “Maryjo, kocham Cię miłością Jezusa”. W ten
sposób ODDYCHAJ MIŁOŚCIĄ Jezusa do Maryi.
Wtorek - DZIEŃ PIĄTY:
1. Modlitwa początkowa.
2. Rozważanie
Pogłębiarka
ŚWIATŁO Z FATIMY
13 lipca 1917 roku Matka Boża prosi o to, aby poświęcić Rosję Jej Niepokalanemu Sercu. To jest
pierwsza prośba związana z aktem poświęcenia Niepokalanemu Sercu. Zanim objawiona
zostanie prośba o poświęcenie świata oraz prośba o nasze osobiste poświęcenie - Maryja prosi o
poświęcenie Rosji. Prosi, aby oddać Jej najpierw to, co jest najbardziej zagrożone i co samo jest
największym zagrożeniem. Jakie stąd płynie dla nas światło? Maryja kieruje nasz wzrok na
miejsce, w którym wzmógł się grzech, ponieważ tam najbardziej potrzeba, aby jeszcze obficiej
rozlała się łaska. (Rz 5,20) Historia prośby o poświęcenie Rosji ukazuje druzgocące konsekwencje
odrzucenia wezwania do takiego oddania. Maryja nieustannie prosi, aby w pierwszej kolejności
oddać Jej to, co może stać się źródłem zła, krzywdy i grzechu. Od tego mamy zacząć.
3. Wypisz w zeszycie to co do Ciebie najbardziej dotarło.
4. Wezwanie dnia:
“Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska”.
Duch Święty może zstąpić w twoją nędzę. Trzeba ją tylko UZNAĆ i ODDAĆ.
Oddaj dziś Maryi to, co masz w sobie najciemniejszego. Oddaj to, co jest cieniem, grzechem,
niebezpieczeństwem lub potencjalnym źródłem zła. Uczyń to własnymi słowami lub użyj
poniższej modlitwy:
“Maryjo, która przychodzisz, aby ratować, ocalać i chronić, Poświęcam Twojemu
Niepokalanemu Sercu najciemniejsze zakamarki mojej duszy
oddaję Ci moje grzechy, moje nieczyste intencje, mój egoizm, pychę oraz nieuporządkowaną
miłość własną. Oddaję Ci na własność to wszystko, co jest moim grzesznym przywiązaniem oraz

zniewoleniem. Oddaję Ci całą moją ciemność oraz całą moją nędzę. Złóż to wszystko pod stopy
swojego Syna, aby w całym moim życiu zwyciężyła Miłość Jezusa. Maryjo, niech przez Twoje
wstawiennictwo, zstąpi na mnie Duch Święty niech przez Twoje Niepokalane Serce osłoni mnie
Moc Najwyższego! Amen.”
Odmów 10 różańca – Zwiastowanie Maryi.
Środa: DZIEŃ SZÓSTY:
1. Modlitwa początkowa.
2. Rozważanie
Pogłębiarka
ŚWIATŁO Z FATIMY
Pierwsze objawienie się Matki Bożej w Fatimie miało miejsce 13 maja 1917 roku. Dzieci
ujrzawszy “Panią, ubraną w białą szatę, jaśniejszą niż słońce”, spytały: “Skąd Pani przychodzi?”.
“Jestem z Nieba” - odpowiedziała Maryja, po czym poprosiła, aby przychodziły na to miejsce,
przez następne sześć miesięcy, każdego trzynastego dnia miesiąca, o tej samej godzinie. Po
krótkiej rozmowie z dziećmi, Matka Boża spytała: “Czy chcecie się ofiarować Panu Bogu i przyjąć
wszystkie cierpienia, które na was zechce zesłać jako wynagrodzenie za grzechy obrażające Go i
jako przebłaganie za grzeszników?” “TAK, CHCEMY!” - odpowiedziały zgodnie dzieci. “Będziecie
musieli dużo cierpieć, ale łaska Boża będzie was wspierać”. Czyż to jedno: “TAK”, wypowiedziane
przez trójkę małych dzieci, nie zmieniło losów świata? Czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić,
jak wielkie będą owoce naszego “TAK”, które wypowiemy Bogu poprzez akt poświęcenia się
Niepokalanemu Sercu Maryi?
3. Wypisz w zeszycie to co do Ciebie najbardziej dotarło.
4. Wezwanie dnia:
Jest tylko jeden warunek konieczny do tego, aby oddać się całkowicie Bogu przez Maryję:
CHCIEĆ. Powiedzieć: “TAK”. JEŚLI CHCESZ - możesz to uczynić. Maryja przyjmie twoje serce
takim jakie ono jest. Jeśli masz w sobie już dzisiaj tą gotowość - wypowiedz to już dziś: “MARYJO,
CHCĘ BYĆ CAŁY TWÓJ!” “MARYJO, CHCĘ BYĆ CAŁA TWOJA!”. Powtarzaj to wiele razy i dziękuj
Bogu, bo ta gotowość jest owocem łaski Bożej.
Jeśli jednak nie ma dziś w twoim sercu takiego pragnienia - oddaj to Bogu i pozwól Mu działać.
Zachowaj spokój. Pozwól Mu cię przekonać. Nasze pragnienia są owocem Ducha Świętego.
Zaproś Go do serca: Możesz to zrobić słowami modlitwy: “Panie Boże, oddaję ci dzisiaj moje
serce, takim jakie ono jest. Oddaję ci moje rany, opory, lęki i wątpliwości. Oddaję ci dzisiaj
wszystko to, co jest we mnie “na NIE” dla Twojej Woli i Twojej Miłości Ty sam działaj w moim
sercu. Przyjdź Duchu Święty i przygotuj moje serce na powiedzenie “TAK” Bogu. Na wszystko.
Przez Maryję i tak jak Maryja. AMEN”.

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
18.05 br. (środa).
3. 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-ogolnopolskidzien-animatora-i-lidera
4. 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-26ogolnopolskie-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 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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