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Spotkania Wspólnoty 
odbywają się 

według harmonogramu 
umieszczonego na stro-

nie Wspólnoty 
w Domu Diecezjalnym 
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 Teksty do medytacji od 17.01.2019 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 – 17.01 Matko Stworzyciela 758-762 Kościół 

Wszystko, co Bóg stworzył było dobre. Człowiek zaś stworzony został jako bardzo dobry. Mówi 
nam o tym pieśń stworzenia (Rdz 1 – warto do niej sięgnąć). Musiało istnieć jednak coś, co było 
najlepsze, doskonałe, zgodnie z zasadą gradacji dobra. Ojciec posłał swego Syna na świat, i 
wiemy, że przygotował Mu godne mieszkanie. Tym mieszkaniem jest właśnie Maryja, korona 
stworzenia, uwieńczenie Bożego dzieła. Z Niej narodził się Stwórca świata. Wpatrując się w 
Maryję, widzimy piękno stworzenia Bożego, odnajdujemy w Niej to, co najlepsze na świecie. 
Jest Ona inspiracją do tego, byśmy my stawali się tym, kim tak naprawdę jesteśmy, 
stworzeniami, które wyszły spod twórczej ręki Boga, jako bardzo dobre. Czeka na Ciebie ktoś, 

kto może ukazać Ci jak piękne jest to, co Bóg stworzył. Jak piękny jesteś Ty sam.  
Rozmawiajmy z Maryją: 

• A Ty gdzie szukasz piękna? W co się wpatrujesz, czym się karmisz? Czy widzisz w 

sobie dobro Boga? 

• Proś Maryję, aby utrwalała w Tobie piękno Bożego stworzenia, aby pomagała 

dostrzegać piękno wokół i w sobie. 

• Pod Twoją obronę.  
 

Piątek – 18.01 Matko Zbawiciela 763-766 Kościół ustanowiony przez Jezusa 

Maryja towarzyszyła Synowi Boga od pierwszych chwil Jego zbawczej misji na ziemi. Widziała, 
jak dorastał, jak żył słowem, które głosił, jak wielką był tajemnicą. Była przy Nim, gdy słuchały 
Go tłumy, ale też nie odeszła od Niego, gdy wisiał na krzyżu. Była Jego Matką. To Jej jako 
pierwszej ukazał się po zmartwychwstaniu. Jej powierzył opiekę nad swoimi uczniami. Maryja 
zna całe zbawcze dzieło swojego Syna, przechowywała je w swoim Sercu, rozważała je i nim 
żyła. Jeżeli trudno nam zrozumieć to, co mówił i działał podczas swojej zbawczej misji Jezus, 

dlaczego tak, a nie inaczej postępował i nauczał, przyjdźmy po naukę do Jego Matki. Ona 

najlepiej pouczy nas, kim jest nasz Zbawiciel, pozwoli zrozumieć tajemnice Jego życia i śmierci. 
W końcu Ona, jako Matka, znała Go najlepiej. 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy dostrzegasz obecność Maryi w zbawczych wydarzeniach? Czy nosisz w sobie 

różne wątpliwości odnośnie wiary? Gdzie i z kim je rozwiązujesz? 

• Proś Maryję, aby dawał Ci poznanie i zrozumienie tajemnic zbawienia. 

• Pod Twoją obronę. 
 

Sobota – 19.01 Panno roztropna 
767-769 Kościół ukazany przez Ducha 
Świętego i w chwale 

Życie składa się z bardzo różnorodnych sytuacji, zdarzeń, spotkań. Nie mamy możliwości 
przewidzieć wszystkiego, nauczyć się w jaki sposób postąpić w danej chwili. Nie jesteśmy i 
nigdy nie będziemy omnibusami i wszystkologami. Jednak jest sposób, aby sobie z tym 
poradzić. Musimy nabyć umiejętności dobrego decydowania w każdej sytuacji, która nas 
spotyka. Tą umiejętność, tę sprawność decyzji nazywamy roztropnością. Maryja posiadła ją w 
stopniu doskonałym. Umiała ocenić sytuację, wziąć pod uwagę wszystkie uwarunkowania i 
postąpić najlepiej jak można: szukała Jezusa gdy się zgubił, ofiarowała Go Ojcu, ale i trwała pod 
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Ewelina Konieczna 
diakonia modlitewna 

  

Andrzej Paśkiewicz 
diakonia uwielbienia 

 

Magdalena Pachalska 
diakonia prowadzenia 
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Wojciech Wojdyło 
diakonia liturgiczna 

  
 

Klaudia Winiarska 
diakonia medialna 

  

Alicja Cyrnek 
diakonia organizacyjna 

  
 

diakonia techniczno-
porządkowa 

 

Barbara Zacharska 
diakonia prorocka 

 

Krzyżem. Można wiele tych sytuacji wymienić. My ucząc się roztropności potrzebujemy 

przewodników. Jeżeli chcemy przeżyć swoje życie w sposób najciekawszy, najbardziej twórczy, 

a zarazem pozbawiony wielu błędów, najlepiej zapiszmy się do szkoły tej właśnie mistrzyni 

roztropności, Maryi.  
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy jesteś człowiekiem roztropnym? Gdzie i od kogo uczysz się roztropności?  

• Proś Maryję, abyś był człowiekiem roztropnym w całej pokorze, jak Ona. 

• Pod Twoją obronę. 
 

Niedziela – 20.01 Panno czcigodna 770-773 Misterium Kościoła 

W swoim hymnie dziękczynnym wyrażającym wdzięczność za Boże macierzyństwo (Łk 1,46-55 
– warto przeczytać), Maryja nie boi się użyć słów, które podkreślają Jej godność: „oto bowiem 
odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia” Maryja wie, że jest godną czci. Umie 
podziękować Bogu za tę wielką łaskę. Nie boi się prawdy o sobie, o swoim wewnętrznym 
pięknie. Wie bowiem, że prawda o Jej godności podkreśla godność Stwórcy. My niestety 
kierując się fałszywą pokorą, kompleksami, nie umiemy dostrzec naszej godności, boimy się 
zobaczyć swojego wnętrza w prawdzie. 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy dostrzegasz prawdę o sobie? Czy starasz się do niej dotrzeć? Jaka ona jest? 

• Maryjo, naucz mnie dostrzegać piękno złożone we mnie i wokół mnie. Proszę, by 

Twoja pokora uczyła mnie prawdziwie patrzeć na siebie i tym samym chwalić 

Stwórcę.  

• Pod Twoją obronę. 
 

Poniedziałek – 
21.01 

Panno wsławiona 774-780 Kościół powszechny sakrament + 
powtórka 

Czym Maryja wsławiła się w historii Kościoła? Przede wszystkim swoim bezwarunkowym 
zawierzeniem Bogu, które wyraziła w „fiat” wypowiedzianym Bogu przez pośrednictwo anioła 
(Łk 1,37). Bez tej decyzji Wcielenie nie nastąpiłoby w tak piękny sposób. Oczywiście Bóg 
znalazłby inny sposób zbawienia, ale wielkość Maryi polega właśnie na tym, że umożliwiła 
Bogu działanie w jedności z człowiekiem, w zgodzie z całkowicie wolną wolą człowieka. Od 
tego momentu uczy nas Ona, że najlepszą rzeczą na świecie jest bezgraniczne zaufanie Bogu. 
Sławimy ją właśnie za to, że zachęca nas do powtarzania tego aktu nieustannie w naszym 
życiu. Maryja bowiem nic nie zostawiła dla siebie, ale wszystko postawiła na Boga. 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy ufasz Bogu? Jakie granice zaufania Bogu stawiasz?  

• Maryjo pokazuj mi, że możliwe jest pełne oddanie Bogu, że nie powinienem martwić 

się o to, co przede mną, aby całą energię spożytkować na pewne kroczenie za Bo-

giem.  

• Pod Twoją obronę 
 

Wtorek – 22.01 Panno można 781-786 Kościół lud Boży 

W naszym świecie władza, wysokie urodzenie, bycie możnym kojarzą się z wyniosłością, 
oddaleniem, wykorzystaniem swojej siły i pozycji, ukazaniem innym swojej władzy. W dawnych 
czasach równie ważne liczyło się urodzenie, kto pochodzi z jakiego rodu, jaką ma krew. Jednak 
nie tak ma być wśród chrześcijan. Władza, królowanie w Królestwie Bożym oznacza służbę, 
dostrzeganie bliźnich, moc do tego, by drugiego człowieka pokochać. To jest Ewangelia Jezusa. 
Maryja, obdarzona łaską pokory jest w tym dla nas wzorem. Ona od początku historii biblijnej 
uczy, że droga wiary to droga pokory i służby, nie wyniosłości. Jest między nami po to, by 
służyć, pomagać, dostrzegać potrzeby drugich do tej pory.. W tym właśnie wyraża się Jej 
wysokie pochodzenie, jej moc i władza. 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy odnajdujesz w sobie postawę służby, pokory, a może pychy i wyniosłości? Jakie 

są Twoje pragnienia wobec drugiego człowieka? Czy umiesz się dzielić sobą? Czym 

ostatnio się podzieliłeś? 

• Maryjo, ucz mnie prawdziwej służby, otwieraj oczy na potrzeby braci, ukazuj wartość 

i szczęście płynące z miłości. Pokaż o ile większa jest radość z dawania, aniżeli z 

brania.  

• Pod Twoją obronę. 



Środa – 23.01 Panno łaskawa 787-791 Kościół ciało Chrystusa 

Kiedy człowiek zgrzeszy, boi się spotkać z Bogiem, boi się, że może zginąć na widok Jego 
majestatu Dlatego Adam uciekł w krzaki (Rdz 3). Dlatego Bóg stał się człowiekiem, by pokazać 
nam swoją łaskawość. Czasem jednak i Jezusa się boimy, czujemy się niegodni spotkania z 
Bogiem Wcielonym. Dlatego Jezus stawia nam swoją Matkę. W sposób naturalny domyślamy 
się, że matka nas nie odrzuci. Dzieci uciekają wielokrotnie za płaszcz mamy, gdy tata jest zły i 
pokazuje, że nie koniecznie tak jest. Kiedy zaś do Niej przyjdziemy, Maryja przekonuje nas o 
łaskawości i dobroci swego Syna. Jeżeli boimy się przyjść do Boga, nasze grzechy nas od Niego 

oddalają i trudno nam do Niego przyjść, módlmy się do Maryi, przyjdźmy do Niej. Ona 

przyprowadzi nas do Boga. Ona jest bowiem panną łaskawą, pełną Bożego miłosierdzia i 

dobroci, daną nam po to, by nas do Boga przyprowadzić.  
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Jaki noszę w sobie obraz Boga? Jaki obraz Boga pokazuje mi Maryja? Czy chce z Nią 

zbliżać się do Boga? 

• Proś Maryję, aby trzymając Cię mocno za rękę prowadziła zawsze na spotkanie z Bo-

giem. Proś o ufność wobec Maryi, Mamy, która w atmosferze bezpieczeństwa wobec 

zagrożeń świata postawi przez Bogiem. 

• Pod Twoją obronę. 

 
 
Intencje do modlitwy 
 

� Za małżeństwa z naszej wspólnoty, o umocnienie ich więzi oraz za rozeznających swoje 
powołanie o otwartość serca 

� 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 
 

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. 

4. Zmiana terminu Mszy Świętej dla Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Rzeszow-
skiej na 21.01.2019r., która pierwotnie była zaplanowana na 28.01.2019r.  
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