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 Teksty do medytacji od 10.01.2019 r.  
 
 
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 

 
 

DZIEŃ TYTUŁ NUMERY W KKK 

Czwartek – 10.01 Matko nieskalana 727-730 Chrystus Jezus 

Każdy z nas rodzi się ze zmazą grzechu pierworodnego. Natura ludzka została skalana 
grzechem i od tego momentu człowiek tutaj na ziemi będzie miał skłonność do grzechu. Jednak 
Bóg w cudowny sposób uchronił od tego dziedzictwa Maryję. Gdyż Maryja właśnie jako Matka 
Boga była wolna i musiała być zachowana od szpecącej zmazy grzechu pierworodnego. Nie 
wypadało przecież, by jej łono, to późniejsze sanktuarium Syna Bożego, było już przedtem w 
mocy grzechu i pod panowaniem szatana Ona była pierwszą, która odczuła na sobie skutki 
przyszłej odkupieńczej śmierci swego Syna na krzyżu. Bóg w ten sposób przygotował swemu 
Synowi godne mieszkanie. Maryja ze swej strony całym sercem odpowiedziała na ten przywilej 
i nigdy nie zgrzeszyła, nigdy nie sprzeciwiła się Bożej woli, dlatego jest nieskalana.  
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy Ty zawsze idziesz za wolą Bożą, zawsze się z Nim zgadasz? Chętnie podejmujesz 

trud życia? 

• Proś, aby Nieskalana Matka pomagała Ci nakierować się na Jego drogi i chroniła przez 

skazą grzechu. 

• Pod Twoją obronę.  

Piątek – 11.01 Matko najczystsza 731-736 Pięćdziesiątnica i Duch Święty 

Mówiąc o czystości, najczęściej odnosimy ją do sfery seksualnej. I jest to oczywiście słuszne. 
Jednak istnieje jeszcze sfera dużo głębiej ukryta w człowieku, sfera motywacji i intencji. I do 
niej także powinniśmy odnosić cnotę czystości Czasem na zewnątrz wydaje się, że człowiek jest 
prawy, ale jego motywacje są nieczyste. Mówimy wtedy o hipokryzji. Maryja nigdy tak nie żyła. 
Była w pełni przejrzysta. Co w sercu, to także na twarzy, ustach i w jej gestach. Dlatego tak 
wielkie wzbudza w nas zaufanie. Wiemy, że nigdy nas nie oszuka. Ona tym wszystkim, którzy 
się do niej z ufnością uciekają, daje tę najmilszą cnotę. Czystość rodzi wesele. Przecież 
Najczystsza stała się przyczyną naszej radości. Jej radość przy Magnificat i na godach w Kanie 
przelewała się także na innych.  
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy czasem w Tobie nie ma dwulicowości? Czy zawsze Twoje „tak” jest „tak”, a „nie” 

jest „nie”? 

• Proś Maryję, abyś trwał w Jej szkole wierności Jezusowi. 

• Pod Twoją obronę. 

Sobota – 12.01 Matko dziewicza 737-741 Duch Święty i Kościół 

Dziewica zostaje matką. Jest to jedyny taki przypadek w historii ludzkości. Cud! Poczęcie 
dokonało się bez udziału męża. A jednak dziecko okazuje się prawdziwym człowiekiem i 
prawdziwym Bogiem, nie półbogiem ani jakąkolwiek hybrydą. Maryja daje prawdziwe 
człowieczeństwo Synowi Bożemu. Kształtuje się ono powoli w łonie matki, tak jak każdego z 
nas. Maryja to prawdziwa matka, a zarazem dziewica. Bóg pokazał w ten sposób, że ten, który 
narodził się, jest Jego Synem, a zarazem jest w pełni człowiekiem. Bóg chciał stać się jednym z 
nas, nadał człowieczeństwu wielką godność. 
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Ewelina Konieczna 
diakonia modlitewna 

  

Andrzej Paśkiewicz 
diakonia uwielbienia 

 

Magdalena Pachalska 
diakonia prowadzenia 
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Marcin Zacharski 
diakonia modlitwy  
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Wojciech Wojdyło 
diakonia liturgiczna 

  
 

Klaudia Winiarska 
diakonia medialna 

  

Alicja Cyrnek 
diakonia organizacyjna 

  
 

diakonia techniczno-
porządkowa 

 

Barbara Zacharska 
diakonia prorocka 

 

Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy zawsze pamiętasz, jak wielką posiadasz godność? Czy żyjesz na poziomie tej godno-

ści? Czy prosisz, aby doprowadziła Cię do pełnego rozkwitu Twojego człowieczeństwa?  

• Proś Maryję, abyś Ty także pozostawał cudem Boga, abyś żył w tej świadomości i nigdy z 

niej nie rezygnował. 

• Pod Twoją obronę. 

Niedziela – 13.01 Matko nienaruszona 742-747 powtórka 

Zwracając się do Maryi tym tytułem, wyrażamy prawdę o tym, że przez całe życie pozostała 
dziewicą. Tak było przed, w trakcie oraz po narodzeniu Chrystusa. Całe swoje życie przeżyła 
niezmieniona, była taka, jaką od początku stworzył ją Bóg. Było to cudowne działanie łaski 
Bożej. Dlaczego tak się stało? Bóg pokazał w ten sposób, że Ona w pełni była Mu oddana, 
zachowana dla Niego. Jest to powołanie niezrozumiałe dla wielu, lecz także wielu chce Maryję 
w tym naśladować – w pełni oddać swe życie Bogu. Pierwsza niewiasta, Ewa, zgrzeszyła i 
ściągnęła na siebie następujący wyrok: "Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej 
brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci" (Rdz. 3, 16). U Maryi nie mogło być o tym nawet 
mowy. Św. Augustyn usiłuje to wyjaśnić: "Jak promienie słoneczne przenikają szkło, a mimo to 
nie naruszają go, ani nie niszczą, tak też Maryja porodziła Chrystusa, Słońce sprawiedliwości, 
bez jakiegokolwiek naruszenia swego dziewictwa".  
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy Ty jesteś wierny swojemu powołaniu? Czy prosisz, aby być nienaruszonym pomimo 

grzechu, trudności i słabości, pomimo świata? 

• Proś Maryję o wierność swojemu powołaniu, o ustrzeżenie przez złem. 

• Pod Twoją obronę. 

Poniedziałek – 
14.01 

Matko najmilsza 748-750 wierzę w Kościół 

Każdy z nas skażony jest grzechem. Grzech nie ominął także naszych ziemskich rodziców. 
Dlatego oni też czasem popełniają błędy, czasem wyrządzają nam krzywdę, nie umieją do 
końca i doskonale kochać swoich dzieci. Dotyczy to relacji dzieci do rodziców, ale także 
rodziców do dzieci. Istnieje jednak matka, która potrafi kochać w pełni, która do końca 
rozumie, wysłucha, która zawsze z całego serca chce naszego dobra i szczęścia. Maryja to 
Matka, która poświęci czas, mimo że dzisiaj każdy mówi: czas to pieniądz i ciągle tego czasu 
brakuje. Ponadto chce ona naprawiać nasze relacje z rodzicami i pomagać nam, byśmy także 
my umieli kochać nasze dzieci, naszych podopiecznych, ale i naszych rodziców. Maryja to 
matka najmilsza. 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy jesteś wyrozumiały, miły dla innych? Czy poświęcasz im wystarczająco dużo czasu? 

Dotyczy to dzieci, rodziców, współmałżonka? Czy może nie uciekasz w maskę bycia 

uczniem Jezusa kosztem rodziny? 

• Proś Najmilszą Matkę, by uczyła miłości do naszych matek i ojców, dzieci i współmałżon-

ków, by pomagała nam przebaczać im i zawsze szanować. Prośmy także, by pokazała 

nam, w jaki sposób my możemy stać się kochającymi rodzicami i opiekunami.  

• Pod Twoją obronę. 

Wtorek – 15.01 Matko przedziwna 751-752 nazwy i obrazy Kościoła 

Cóż przedziwnego jest w macierzyństwie Maryi? Co nas w nim zaskakuje? Jej cicha, ale jakże 
pewna obecność. Możemy przez długi czas o Niej nie myśleć, nawet zupełnie o Niej 
zapomnieć, a Ona mimo to będzie nad nami czuwała. Wielu marnotrawnych synów, którzy po 
długim czasie nieprawości wrócili do Pana Boga, opowiadało, że to właśnie Maryja 
towarzyszyła im przez cały czas. Nawet w największym oddaleniu od Boga, w głębi duszy byli 
przekonani, że Ona ciągle czuwa nad nimi, a w momencie ich otwarcia na łaskę, 
przyprowadziła ich na powrót do Boga. Na tym właśnie polega to przedziwne macierzyństwo 
Maryi. Św. Andrzej z Krety woła: "Jakiż większy mógł stać się cud od tego, iż Bóg zamyka się w 
łonie dziewicy! Tak, to naprawdę coś niesłychanego!" - Jest ona także cudownym dziełem 
Ducha Świętego. Tylko ona jedna słyszała: "Duch Święty zstąpi na Ciebie" (Łk 1, 35). I tenże 
Duch Boga zdziałał w niej cud, przechodzący nasze pojęcie, połączył macierzyństwo z 
dziewictwem czystym jak lilia. W nas też, dzięki Maryi, może zdziałać podobne cuda. 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy widzisz w swoim życiu opiekę Maryi?  Czy widzisz, że Maryja doprowadza do Boga? 

Komu dziś chciałbyś zawierzyć Jej opiece? 

• Pamiętaj, że oprócz Boga, także Twoja Przedziwna Matka Maryja chce Twojego zba-



wienia bardziej, niż Ty sam. Proś ją, by nigdy nie pozwoliła Ci odejść od Boga. 

• Pod Twoją obronę. 

Środa – 16.01 Matko dobrej rady 753-757 symbole Kościoła 

W życiu bywają chwile, kiedy nie wiemy, jaką podjąć decyzję. Stajemy przed wyborami, których 
konsekwencji w żadnym razie nie jesteśmy w stanie przewidzieć Może to dotyczyć naszego 
życiowego powołania, wyboru męża, żony, czy ilości dzieci, ale także zwykłych codziennych 
spraw. Wtedy niezbędny jest w naszym życiu ktoś, kto dobrze doradzi. Maryja, która w życiu 
musiała podejmować najtrudniejsze decyzje, decyzje, które zmieniały bieg historii, które 
dotyczyły zbawiania świata jest właśnie kimś, kto umie bezbłędnie doradzić. Dar rady polega 
na zdolności rozsądnej rozwagi, zwłaszcza w trudnych i decydujących momentach, by 
następnie stosownie do tego wybrać to, co odpowiednie. Tę rozsądną rozwagę zauważysz u 
Maryi wtedy, gdy wyraża swą zgodę na macierzyństwo Boże - gdy po poczęciu Boga-człowieka 
wypadło jej wyjawić wszystko Józefowi lub też zamilczeć - gdy w Nazaret umiała połączyć 
powagę Matki z uwielbieniem Jezusa - gdy na godach w Kanie umiała rozróżnić syna swego od 
Syna Ojca niebieskiego - gdy pożegnała swoje gorąco umiłowane Dziecię przed publiczną 
działalnością i męką. Dlatego Kościół św. wkłada w jej usta słowa Pisma św.: "Moja jest rada" 
(Prz 8, 14).  
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy podejmując decyzje życiowe, dajesz sobie czas na modlitwę, na różaniec, na zada-

nie pytania tej, która umie najlepiej doradzić? 

• Odpowiedź nie różne pytania nie przyjdzie pewnie od razu, ale będzie to na pewno od-

powiedź dojrzała i pewna. Warto na nią poczekać. 

•  Pod Twoją obronę 
 
Intencje do modlitwy 
 

� Za wspólnotę o oczyszczenie z każdej formy zła oraz umocnienie w dobru 
� Za błądzących w wierze, odrzucających nauczanie Jezusa oraz za poszukujących wiary, o 

łaskę Ducha Świętego dla nich 
� O jedność wszystkich chrześcijan 

 
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 dniach 01-03.03.2019 roku będą organizowane rekolekcje dla członków Wspólnoty 
Miriam w Lipinkach k/Gorlic. Poprowadzi je nasz Pasterz. Koszt pełnego pobytu to 100 zł. 
Transport – wstępnie we własnym zakresie. Zapisy i płatność do połowy lutego 2019 roku 
u Skarbnika Wspólnoty Andrzeja Paśkiewicza. Płatności można dokonać w częściach.  

3. 23 stycznia 2019r. o godz. 18.00 odbędzie się Wieczór Charyzmatyczny. Konferencję wy-
głosi ks. Paweł Knurek. Zapraszamy. 
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