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Kochani!
Wspólnota Miriam nie jest okazją do zakrywania swoich własnych błędów pod przykryciem Jezusa, uwielbienia Go i modlitwy. To wspólnota, w której dzięki Ewangelii, poznając Jezusa
oczami i według wskazań św. Marka, oraz w mocy Ducha Świętego mieliśmy się przyjrzeć sobie
samemu: w prawdzie i miłości, aby podejmując trud nawracania się, chodzić drogą Jezusa. Skończywszy ten etap drogi rozpoczynamy kolejny, równie ważny. Jest to równocześnie droga Kościoła, w której mamy jak w zwierciadle widzieć samych siebie, a o którym mówiłem podczas ostatniego dnia skupienia cytując papieża Franciszka: „W Kościele istnieje styl maryjny” (Evangelii
Gaudium 288).
Na wzór Maryi, której imię z dumą nosimy w naszej wspólnocie, rozeznając to na osobistej modlitwie, zapraszam, aby podążać dalej drogą ucznia Jezusa, teraz drogą Maryi. Ona była i
jest Jego Pierwszą Uczennicą. Chcemy na Jej wzór uczyć się słuchać Ducha Świętego i z Nim
współpracować. Chcemy z Nią modlić się, aby na wzór pierwszego Zesłania Ducha Świętego być
otwarci i gotowi na Jego działanie i podejmować odpowiedzialnie misję, do której nas będziemy
posyłani w Imię Boże.
Dlatego od dzisiaj proponuję każdemu z nas formację drogą Maryi. Sposobów kroczenia
jej drogą jest wiele. Na tym etapie formacji oprzemy się o Litanie do Najświętszej Maryi Panny,
która jest oficjalną modlitwą Kościoła, szanowaną tak bardzo przez wielu papieży m.in. św. Jana
Pawła II. Na każdy dzień będziemy rozważać oddzielny jej tytuł, do którego będzie krótkie rozważanie. Kontynuować będziemy dalej czytanie Katechizmu Kościoła Katolickiego.
Codzienna praca powinna zająć ok 10-15 min. Nie jest to długo, aby codziennie stawać
przed Panem i Maryją. Tym bardziej, jako Pasterz, wzywam, aby te osoby, które nie podjęły formy
pracy okazały posłuszeństwo i zaufanie, zapraszam do wspólnej drogi. Zachęcam, aby te osoby,
które trwały wiernie przy rozważaniu Ewangelii, niech wiernie trwają przy Maryi.
Ten etap ma doprowadzić nas do Zawierzenia Matce Bożej całej naszej wspólnoty, jej
historii i przyszłości, która odbędzie się podczas rekolekcji w Lipinkach (1-3 marzec 2019).
Na owocną pracę kroczenia drogą Maryi, błogosławię +
Oddaję każdego z Was w rany Chrystusa i Jego Krew, oraz zamykam w Sercu Maryi.
ks. Damian, Pasterz
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694-701
symbole Ducha Świętego
Czwartek – 13.12
Święta Maryjo
Imię Maryi posiada przedziwną moc. Jej Imię dość często tłumaczone jest jako: piękna, wspaniała, pani,
napawająca radością. W języku kananejskim oznacza szlachetną, dostojną, zaś w języku egipskim
zadowoloną, pełną wdzięku. Święty Hieronim określił Maryję jako stilla maris, tzn kropla z morza.
Ktokolwiek poprosi Jezusa, wzywając imienia Jego Matki, otrzyma więcej, niżby pragnął. W historii św.
Jacka, jednego z dominikanów, jest zapisane spotkanie jego z Maryją. Wówczas Maryja powiedziała do
niego słowa: „Synu Jacku, raduj się, bo twoje modlitwy przyjemne są i miłe przed obliczem Syna Mojego,
Zbawiciela wszystkich, i o cokolwiek prosić będziesz za pośrednictwem mego imienia, przeze mnie u
Niego uzyskasz”
Rozmawiajmy z Maryją:
• Jak wyglądają Twoje modlitwy do Boga? Czy prosisz Go w imię Maryi? Czy Maryja
doprowadza Cię do uwielbienia Trójcy, do pragnienia tego, czego chce Bóg?
• Jeżeli widzisz, że w Twoim życiu nie ma miejsca dla Maryi, proś, abyś zrobił Jej miejsce.
• Pod Twoją obronę.
702-704 Duch i Słowo Boże w obietnicach
Piątek – 14.12
Święta Boża Rodzicielko
Młoda dziewczyna z Nazaretu przez swoją gotowość pełnienia woli Bożej stała się Matką Syna Bożego.
Bycie Matką to wyjątkowa relacja. Poczucie ogromnej miłości do osoby noszonej w swoim sercu, która
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rodzi się kość z kości, ciało z ciała, krew z krwi. Maryja dała Mu prawdziwe ludzkie ciało, z duszą,
uczuciami, wyobraźnią, pamięcią, zmysłami. Zrodziła Go dla ludzkości. To wydarzenie jednak nie było
tylko czymś jednorazowym. Ona ciągle rodzi Go w sercu każdego z nas. Takie jest Jej zadanie dane przez
Boga – rodzić Syna Bożego w duszach wiernych.
Rozmawiajmy z Maryją:
• Czy w Twoim życiu Bóg zajmuje najważniejsze miejsce, czy ufasz Mu w pełni, czy możesz
powiedzieć, że Jezus żyje w Tobie?
• Jeśli widzisz, że jeszcze nie do końca dałeś Mu miejsce w sercu, módl się do Niej. Ona zadba,
by Syn Boży był Panem Twego życia.
• Pod Twoją obronę.
705-708 Duch Obietnicy i Teofanie
Święta Panno nad
Sobota – 15.12

pannami

Przedziwna jest ta kobieta. Cała czysta, w pełni oddana Bogu, ciałem i duszą, nic nie zachowała dla siebie
lub kogoś innego. Wszystko co miała oddała, jak prawdziwa Matka wobec swoich dzieci. Chciała
równocześnie, aby Bóg był jej jedynym oblubieńcem. Nie chciała dzielić serca między Boga a człowieka.
Wszystko postawiła na Niego: rozum, wolę, pamięć, wyobraźnię, uczucia, zmysły. To jest naczynie, które
nie uroniło nawet najmniejszej łaski danej przez Zbawiciela. Dlatego tak skutecznie i mocno działa przez
Nią Bóg. Jest więc Panną nad pannami, która pokazuje mocną relację do Oblubieńca, równocześnie
pokazując ofiarne serce.
Rozmawiajmy z Maryją:
• Czy Twoje serce jest podzielone, napełnione niepokojem? Czy w Twoim sercu jest ciągle
obecne pragnienie kroczenia za światem?
• Proś dziś Maryję o pragnienie świętości. Poproś ją, by nauczyła Cię, co znaczy serce
niepodzielone.
• Pod Twoją obronę.
709-710 w okresie wygnania
Niedziela – 16.12
Matko Chrystusowa
Maryja nie tylko zrodziła Chrystusa, ale była Jego wychowawczynią. W najdelikatniejszy, ale i najbardziej
stanowczy sposób formowała Go na Bożego Pomazańca, Chrystusa. Wiedziała, że Ten, którego karmi,
uczy, wychowuje jest od Niej o niebo doskonalszy, że jest posłany przez Wszechmocnego Boga. Każdy z
nas albo uciekłby przed tym zadaniem, albo popadł w samouwielbienie, którego demon tylko mógłby
pozazdrościć. Jednak Ona ani nie ucieka, ani nie wbija się w pychę, lecz codziennie, pokornie podejmuje
się tej posługi. Ona uczy nas, że nie ma takiego Bożego powołania, które spełniane w pokorze i z Bożą
łaską mogłoby nas przerosnąć. Maryja pokazuje nam, czym jest prawdziwa dojrzałość.
Rozmawiajmy z Maryją:
• Czy uczę się od Maryi? Czego się od Niej uczę?
• Proś dzisiaj Maryję, aby ona formowała Twoje serce, aby pomagała Tobie być wiernym
powołaniu, jakim Cię Bóg obdarza: do świętości, bycia uczniem Jezusa oraz swojego
powołania osobistego.
• Pod Twoją obronę.
711-716 Oczekiwanie Mesjasza i Jego Ducha
Poniedziałek – 10.12
Matko Kościoła
Chrystus Pan tuż przed śmiercią powierzył cały Kościół opiece tej przedziwnej Matki. Staliśmy się Jej
dziećmi na zawsze. Tak często, gdy Jej synowie byli podzieleni, przychodziła im z pomocą, jednoczyła ich
wokół swojego Syna. Zaczęło się to już w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy powstał Kościół. Jej najważniejszą
misją od tego momentu jest jednoczenie braci. Tam, gdzie chrześcijanie prawdziwie czczą Maryję, tam
nigdy nie będzie trwałego podziału: w rodzinie, wspólnotach zakonnych, diecezjach. Jeśli pojawi się
podział, Maryja przypomni swym synom o pojednaniu.
Rozmawiajmy z Maryją:
• Jak wygląda Twoja jedność z braćmi i siostrami, w Twojej rodzinie, w pracy? Czy prosisz Boga
przez Maryję o jedność?
• Proś Maryję, aby wprowadzała jedność w Tobie, w relacji z Bogiem, w Twojej rodzinie, w
naszej wspólnocie.
• Pod Twoją obronę.
717-720 Jan Chrzciciel
Wtorek – 11.12.
Matko Miłosierdzia
Maryję nazywamy Matką Miłosierdzia, ponieważ jest Matką Jezusa, w którym Bóg objawił światu swoje
Serce przepełnione miłością - naucza Jan Paweł II, "a u stóp krzyża Maryja stała się Matką Uczniów Chrystusa, Matką Kościoła i całej ludzkości - stała się Mater Misericordiae. W całym swoim życiu Maryja ukazuje Jezusa, a jako Matka Miłosierna, ukazuje Jezusa Miłosiernego. Niepokalana Dziewica znając wielkość łaski jaką Bóg ją obdarzył, pokornie wyznaje w słowach skierowanych do św. Siostry Faustyny Kowalskiej: "jestem wam Matką z niezgłębionego Miłosierdzia Boga". Ona to dała ludzkości Największy Dar
Nieba - Syna Ojca Przedwiecznego i tym samym nieustannie świadczy ludzkości największe miłosierdzie.
Rozmawiajmy z Maryją:
• Czy przez Maryję prosisz o Boże miłosierdzie? Czy uczysz się od Niej niesienia drugiemu
człowiekowi miłosierdzia? Czy przez Maryję poznajesz miłosierdzie Boga?

•
•

Proś Maryję, aby dawała Ci poznawać Boże miłosierdzie, którego jest tak blisko.
Pod Twoją obronę.
721-726 Raduj się pełna łaski
Środa – 12.12.
Matko łaski Bożej
Maryja pilnuje nas, byśmy zawsze żyli w łasce uświęcającej. Całym sercem zachęca nas do przyjęcia łaski,
pokochania jej i życia tą niczym nieograniczoną mocą z nieba. Całkiem słusznie Matką łaski Bożej. Jest
nią Maryja z innego jeszcze tytułu. Pisze o tym św. Ambroży: "Została ona nazwana łaski pełną z
przysługującego jej całkowicie prawa; gdyż ona sama otrzymała łaskę, której nie dostąpiło żadne inne
stworzenie. Została albowiem napełniona Sprawcą łaski, Bogiem samym". Nigdy nie zgadza się na naszą
letniość w życiu z Bogiem. Jak dobra matka, sama doświadczając przemieniającej mocy tej łaski, chce
byśmy i my jej zakosztowali. Maryja wie, że bez mocy Bożej nic nie możemy uczynić, tym bardziej dostać
się do nieba.
Rozmawiajmy z Maryją:
• Czy żyjesz w łasce uświęcającej? Czy upadając, wracasz od razu do łaski przez sakrament
pojednania? Czy używasz tej mocy Bożej w codziennych zmaganiach? Czy nie poddajesz się
letniości tego świata?
• Wołaj do Maryi, by pomogła Ci żyć mocą z wysoka.
• Pod Twoją obronę.

Intencje do modlitwy
Za ubogich i biednych, za niemających pracy
W intencji naszej wspólnoty o miłość, pokój, jedność
Za naszych nieprzyjaciół i tych, których kochamy za mało, za tych których skrzywdziliśmy
w naszym życiu
Za wszystkich zmarłych, zwłaszcza za tych, którzy byli w naszej wspólnocie a odeszli do
Pana

Ogłoszenia
1. Przypominamy, o obowiązkowej modlitwie Anioł Pański w intencji naszej wspólnoty oraz zachęcie
Pasterza do postu w intencji wspólnoty 12 dnia miesiąca.
2. W dniu 19.12.2018r. odbędzie się Wieczór Charyzmatyczny (duża aula, bud. C). Konferencję wygłosi
nasz Pasterz. Szczegółowy program na stronie internetowej Wspólnoty. Na kolejny Wieczór Charyzmatyczny zapraszamy już 23.01.2019r.
3. W dniu 17.12.2018r. o godz. 19.30 w parafii pw. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie zostanie odprawiona
Msza Święta dla Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Rzeszowskiej.
4. Trwają zapisy na rekolekcje dla członków Wspólnoty Miriam w Lipinkach k/Gorlic w terminie 0103.03.2019r. Poprowadzi je nasz Pasterz. Koszt pełnego pobytu to 100 zł. Transport – wstępnie we własnym zakresie. Zapisy i płatność do połowy lutego 2019r. u Skarbnika Wspólnoty Andrzeja Paśkiewicza.
Płatności można dokonać w częściach.
5. W dniach od 7-11.07.2019r. planowane są rekolekcje wakacyjne dla wszystkich Wspólnot Odnowy w
Duchu Świętym Diecezji Rzeszowskiej w Lourdes. Koszt od 1,5 do 2 tys. zł. Podróż samolotem z Krakowa. Koszt rekolekcji obejmuje m.in. nocleg, wyżywienie (śniadanie, obiadokolacja). Są wolne miejsca.
Szczegółowych informacji udziela pani Elżbieta Tomasik Koordynator Świecki.
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