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Spotkania Wspólnoty 
odbywają się 

według harmonogramu 
umieszczonego na stro-

nie Wspólnoty 
w Domu Diecezjalnym 

„Tabor” 
ul. Połonińska 25 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Teksty do medytacji od 24.01.2019 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 – 24.01 Panna wierna 792-796 Kościół Ciało Chrystusa 

Kto może o sobie powiedzieć, że przez całe życie był do końca wierny Bogu? Niestety nikt z nas. 

Małe niewierności są w naszym życiu na porządku dziennym. Marzenia o wielkości, lenistwo, 
słabość odrywają nas od wypełniania naszego powołania. Maryja zaś nigdy, nawet myślą, nie 
odstąpiła od Boga, od swojego powołania. Nie rozumiała wszystkiego, ale zawsze z całej duszy 
szła za Bogiem. Przyjęła Jezusa pod serce na słowo Gabriela, poszła do Ain Karim, była z 
Jezusem pod Krzyżem. W czasie wielkiej ciemności duchowej, kiedy Jej Syn leżał w grobie, 
jedynie Ona zachowała wiarę, że On powróci zgodnie ze swoim słowem. Ona przeniosła wiarę 
Kościoła przez otchłań zła i śmierci. 
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy jesteś wierny Słowu Boga? Czy jesteś wierny swojemu powołaniu? Czy mimo 
braku wiedzy o wszystkim jesteś wierny Bogu? 

• Kiedy twoja wiara, wierność sumieniu, Bogu, Kościołowi wisi na włosku albo już 
zniknęła, szukaj pomocy u tej wiernej służebnicy Pana. Ona pokaże Ci, jak przetrwać 
ciemną noc wiary. 

• Pod Twoją obronę.  
 

Piątek – 25.01 
Zwierciadło 

sprawiedliwości 
797-801 Kościół świątynia Ducha Świętego 

Zwierciadło w sposób perfekcyjny, bez żadnych zniekształceń, odbija rzeczywistość. Stąd bierze 
się to porównanie Maryi jako zwierciadła sprawiedliwości. W Niej bowiem możemy dokładnie 
przejrzeć się i zobaczyć kim jesteśmy, dlatego Kościół jest też blisko Maryi. Ona jest pierwszym 
nowym człowiekiem ukształtowanym przez łaskę Pana. Dzięki Niej widzimy, gdzie w naszym 
życiu jest obecna łaska Boża, a gdzie jeszcze brak nam sprawiedliwości, gdzie nasza miłość jest 
jeszcze niewystarczająca. Dodatkowo ważne jest, że prawda, którą zobaczymy w tym 
zwierciadle nie zniszczy nas, ale raczej będzie inspirowała do dobra, powodowała chęć stania 
się lepszym. 
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Co Maryja pokazuje Tobie, jako pole do pracy? Jak na Jej tle wypadasz? Gdzie 
Maryja Ci imponuje? Gdzie pociąga do rozwoju? 

• Maryjo, Zwierciadło sprawiedliwości, pokazuj nam nasze wady, słabości i grzechy, 
byśmy mogli z większą gorliwością, ale także z ufnością i zapałem przylgnąć do 
naszego miłosiernego Boga. 

• Pod Twoją obronę. 
 

Sobota – 26.01 Stolico mądrości 802-810 powtórka 

Przedwieczna Mądrość, której nie pojął żaden z władców tego świata, zdecydowała się przyjść 
na ten świat w najbardziej pokorny sposób – przez niewinną kobietę Maryja stała się w ten 
sposób tronem, stolicą Mądrości. Sama czerpie z Niej swą mądrość i dalej dzieli się Nią ze 
swymi dziećmi. Maryja całą swoją mądrość oparła o relacje z Bogiem, oraz życie Słowem. 
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Animatorzy  

diakonii 
  

 
Ewelina Konieczna 
diakonia modlitewna 

  

Andrzej Paśkiewicz 
diakonia uwielbienia 

 

Magdalena Pachalska 
diakonia prowadzenia 

spotkań 
 

Marcin Zacharski 
diakonia modlitwy  

wstawienniczej  
 

 

Wojciech Wojdyło 
diakonia liturgiczna 

  
 

Klaudia Winiarska 
diakonia medialna 

  

Alicja Cyrnek 
diakonia organizacyjna 

  
 

diakonia techniczno-
porządkowa 

 

Barbara Zacharska 
diakonia prorocka 

 

Każdemu, kto szuka mądrości pokazuje, gdzie można ją znaleźć. Zagubionemu wskazuje drogę 
powrotu. Głupcowi ukazuje wyjście z błędu. Nieuczonemu otwiera podwoje wiedzy. Filozofowi 
pomaga dostrzec istotę prawdy. Każdego chce doprowadzić do mądrości, do widzenia Boga. 
Maryja nie miała wykształcenia na nasze czasy, nie miała różnych dyplomów uczelni, ani 
tytułów, ale mądrością przewyższała ludzi. Była i jest to Boża mądrość. 
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy jesteś człowiekiem mądrości? Czy szukasz Bożej mądrości wraz z Maryją? 

• Stolico mądrości otwórz przed nami bogactwa Twojego Syna, pokaż nam jak żyć, na 
czym polega prawdziwa mądrość. Tak wiele w nas głupoty. Pokaż jak otworzyć swe 
życie na prawdziwą mądrość  

• Pod Twoją obronę. 
 

Niedziela – 27.01 Przyczyno naszej radości 811-816 znamiona Kościoła 

Kiedy człowiek staje się naprawdę szczęśliwy? Wtedy, gdy najgłębsze pragnienia jego duszy 
zostają wypełnione. Właśnie Maryja jest człowiekiem, który jest w pełni spełniony. I nie chodzi 
tu o ludzkie spojrzenie: matka, żona. Ona z duszą i ciałem, cała przebywa w Bogu, jest 
wypełniona Bogiem i to jest prawdziwe szczęście. Widząc Ją, wiemy do czego dążymy; wiemy, 
że kiedyś skończy się nasz trud wędrówki; wiemy, że warto się starać, próbować ciągle na 
nowo, nie rezygnować. Widząc Maryję, wiemy, że życie w pełni, życie spełnione jest możliwe. I 
to możliwe dla nas, bo Ona jest zapowiedzią tego, kim mamy się stać. W Niej Bóg objawia nam 
propozycję życia w obfitości. 
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy szukasz pełni szczęścia? Czy pomimo trudności, upadków, grzechów starasz się 
dalej powstawać i walczyć o niebo? 

• Maryjo, przyczyno naszej radości, prosimy byś pokazywała nam, że życie w niebie 
jest możliwe. Nie pozwól nam ulec podszeptom złego ducha, który próbuje nas 
wprowadzać w rozpacz. Odnawiaj w nas radość!  

• Pod Twoją obronę 
 

Poniedziałek – 
28.01 

Przybytku Ducha 
Świętego 

817-822 rany zadane jedności Kościoła 

Jesteśmy świątynią Ducha Świętego! Każdy chrześcijanin żyjący w łasce uświęcającej może tak 
o sobie powiedzieć. Jednak jest w nas jeszcze wiele słabości, niedoskonałości, wad. Czujemy, 
że nasze świątynie nie są jeszcze w pełni przygotowane na Boże mieszkanie. Tak jak domy / 
mieszkania w których mieszkamy, zawsze znajdzie się coś, co można udoskonalić, 
wyremontować. Maryja zaś w pełni przyjęła Ducha Świętego. Jest Jego najpiękniejszym 
mieszkaniem, w którym nie trzeba żadnych remontów. Jej doskonałe „fiat” dało Duchowi 
pełne prawo do przebywania w Niej. Będąc bliżej Niej, stajemy się bardziej świątyniami Boga, 
będąc bliżej Niej jesteśmy bliżej Ducha Świętego, który ma napełniać świątynię naszego serca. 
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy modlisz się o Ducha Świętego za przyczyną Maryi? Czy nosisz w sobie świado-
mość, że jesteś świątynią Ducha Świętego?  

• Duchu Święty, przychodź do mojego życia. Przychodź, bo chcę bardziej niż zwykle 
przyjąć Ciebie. Chcę, by pomagała nam w tym Twoja Oblubienica, Maria z Nazaretu. 
Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez Maryję i uczyń mnie Twoim mieszkaniem na 
zawsze!  

•  Pod Twoją obronę. 
 

Wtorek – 29.01 Przybytku chwalebny 823-829 Świętość Kościoła 

Maryja jest miejscem, gdzie zamieszkała chwała Boża. Nie jest Ona Bogiem, ale właśnie tą 
przestrzenią, gdzie przebywał Bóg, gdzie chwała Boga najbardziej się objawiła. Można 
porównać Ją do tego, czym w kościele jest tabernakulum. Tak, jak w nim przechowujemy ciało 
Pańskie, tak w Niej przebywało ciało Chrystusa. Maryja stała się jakby przenośnym 
tabernakulum. Możemy ją zabrać wszędzie, a wraz z Nią Jezusa: na spacer, do pracy, na 
wykłady. Cały świat możemy napełnić Bożą obecnością. Maryja bowiem nie jest egoistką, nie 



koncentruje nas na sobie, ale przynosi Jezusa, tak jak w scenie nawiedzenia św. Elżbiety. Tam 
św. Jan się poruszył na spotkanie z Jezusem dzięki Maryi.  
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

•  Czy Maryja jest dla Ciebie pomocą w poznawaniu Boga? W noszeniu Jezusa innym?  

• Maryjo, Ty jesteś pełna chwały Bożej. Zanieś tę chwałę do wszystkich miejsc, które 
Chrystusa jeszcze nie widziały albo o Nim zapomniały. 

• Pod Twoją obronę. 
 

Środa – 30.01 
Przybytku sławny 

pobożności 
830-835 Powszechność Kościoła 

W tym wezwaniu litanii nazywamy Maryję miejscem, gdzie kwitnie pobożność, miejscem 
znanym, sławnym, często nawiedzanym. Jak to rozumieć? W historii Kościoła, zawsze gdy 
Maryja była wzywana przez wiernych, ludzie z większą ochotą oddawali kult Bogu. Maryja 
bowiem wzbudza w wierzących taką miłość do Boga, taki szacunek i przywiązanie, że można 
porównać Ją do kościoła, budynku, w którym ludzie oddają cześć Bogu. Maryja tworzy 
specjalną przestrzeń do wychwalania Boga. Ona gromadzi ludzi wokół swego Syna. Maryja uczy 
także, jak właściwie rozumieć swoją pobożność. Ona nie zaniedbywała swojego powołania do 
bycia żoną, matką, starała się, aby wszystko było posprzątane. Jednocześnie nie rezygnowała z 
żywej relacji z Bogiem.  
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Jak mogę określić swoją pobożność? Czy pobożność nie jest dla mnie ucieczką od po-
wołania? Czy w realizowaniu osobistego powołania znajduje miejsce dla Boga? 

• Maryjo, ucz mnie prawdziwej pobożności, ucz jak wychwalać Boga we wspólnocie 
Kościoła, w mojej wspólnocie Miriam, jak uczestniczyć w sakramentach, jak się mo-
dlić. Spraw, by kwitła we mnie prawdziwa pobożność. 

• Pod Twoją obronę. 
 

 
Intencje do modlitwy 
 

� Za dusze śp. ks. Marcina Szopińskiego 
� O nawrócenie dla zatwardziałych grzeszników 
� O miłość i jedność we wspólnocie 

 
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. 13 lutego 2019r. o godz. 18.00 w kaplicy Domu Diecezjalnego Tabor odbędzie się Wieczór 
Charyzmatyczny. Zapraszamy. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 � 
�     �     � 


