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 Teksty do medytacji od 31.01.2019 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 – 31.01 Różo duchowna 836-838 przynależność do Kościoła 

Róża jest tym w królestwie kwiatów, czym lew w królestwie zwierząt, króluje swym 
majestatem i godnością nad innymi. Podobnie Maryja wyróżnia się swoim duchowym pięknem 
i głębią spośród wszystkich stworzeń. Jest pierwszym nowym stworzeniem. Jej piękno, tak jak 
piękno róży, dodaje piękna każdemu miejscu, gdzie przebywa, każdemu człowiekowi, który się 
z Nią przyjaźni. Nie prawdziwe więc jest stwierdzenie i zachowanie, które usuwa Maryję z 
ogrodu wiary. Podziwiają Ją bowiem najwięksi święci, gdyż kryje w sobie wszystkie ich cnoty i 
to w stopniu doskonałym. Sprawia, że wszyscy chcą stać się podobni do Boga, gdyż Ona tak 
bardzo Go przypomina. Piękno bowiem zbawia świat, bo pociąga ludzi do Boga. Piękno Maryi 
nie pochodziło bowiem nigdy od Niej, ale jest odbiciem piękna Boga. Tak jak księżyc odbija 
światło słońca, tak Maryja odbija piękno Boga. 
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Jak dbam o piękno swojego serca? Czy czerpie od Maryi inspiracje do troski o piękno 
siebie? Jakie piękno odbijam w swoim życiu. 

• Różo duchowna, niech Twoje piękno budzi we mnie pragnienie stawania się pięknymi 
Bożym pięknem. Inspiruj mnie do przemieniania siebie i wszystkiego wokół przez 
piękno.  

• Pod Twoją obronę.  
 

Piątek – 1.02 Wieżo Dawidowa 839-845 Kościół a niechrześcijanie 

W Księdze Pieśni nad Pieśniami czytamy o wieży dawidowej, że była potężna (zob. Pnp 4,4). 
Zapewne broniła ona dostępu do Jerozolimy za czasów króla Salomona, który zbudował ją na 
cześć swego ojca. Kto miał w ręku taką wieżę, panował nad miastem. Maryja jest właśnie taką 
wieżą, która strzeże dostępu do Kościoła. Jeśli Ona czuwa, żadna zgubna nauka, żadna herezja 
nie przeniknie do jego wnętrza. Ta wieża strzeże Kościoła i w nim każdego z nas. Pomaga nam 
odeprzeć ataki złego, który ciągle chce nas oderwać od Boga. Strzeże nas przed naszymi 
namiętnościami, przed powabami tego świata. Dlatego w wielu sytuacjach wątpliwych 
odnośnie wiary Kościół zawsze szuka pomocy u Maryi, jednocześnie sprawdzając jak 
ktokolwiek reaguje na kult Maryi. 
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy uciekasz się w opiekę Maryi? Czy odczuwasz Jej opiekę w trudnych chwilach? 

• Maryjo, potężna obrono, ochraniaj Kościół przed zgubnymi naukami, ochraniaj mnie 
przed zasadzkami nieprzyjaciół. Walcz z tymi, którzy chcą mnie oderwać od 
Chrystusa.  

• Pod Twoją obronę. 
 

Sobota – 2.02 Wieżo z kości słoniowej 846-848 Poza Kościołem nie ma zbawienia 

Jerozolima za czasów Salomona miała wiele wież. Obok dawidowej, o której była już mowa, 
stała inna, piękniejsza, zdobiona kością słoniową (zob. Pnp 7,5), która jest symbolem bogactwa 
i piękna. Maryja w litanii loretańskiej także do tej wieży została przyrównana. Nie tylko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Telefon Wspólnoty 
� 884-315-151 

 
 

Struktura Wspólnoty: 
 

ks. Damian Ziemba 
Pasterz 

tel. 791-386-047 
e-mail: mini-damian@o2.pl 

Barbara Zacharska 
Lider 

tel. 607-433-848 
e-mail: b-lech@wp.pl 

 

Marcin Zacharski 
V-ce lider 

 

Andrzej Paśkiewicz 
Skarbnik 

 
 
 
 
 



 
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 

 

bowiem broni Kościoła, ale także olśniewa przybyszy swoim pięknem, zachęca, by wejść do 
Kościoła. Uświadamia im, jak bardzo piękny musi być sam Kościół, jeżeli u wejścia jego stoi tak 
zdobiona wieża. Kościół nie od razu okazuje się dla oka jako piękny, ze względu na swoją 
złożoność, różnorodność. Maryja zaś jakby w soczewce ukazuje piękno Kościoła. Jest Ona 
bowiem jego obrazem. Przez piękno Maryi, człowiek ma odczuć zachętę, aby wejść do środka 
Kościoła. 
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy Maryja przyciąga Cię do Kościoła? Czy w Maryi widzisz piękno Kościoła? Czy z 
Maryją modlisz się za przeciwników Kościoła? 

• Wieżo z kości słoniowej przyciągaj do Kościoła tych, którzy jeszcze nie znają 
Chrystusa, pokazuj im wewnętrzne piękno Kościoła. Przypominaj także nam, którzy 
tak często zwracamy uwagę na nieistotne elementy Kościoła, że jest On piękny.  

• Pod Twoją obronę. 
 

Niedziela – 3.02 Domie złoty 849-856 misja Kościoła 

Salomon wybudował w Jerozolimie świątynię dla Boga Jahwe. Ilości złota, srebra, innych 
kosztowności, których użył do budowy nie da się policzyć. Wnętrze przybytku tonęło w złocie. 
Stąd właśnie wziął się tytuł, który teraz omawiamy. Dom złoty, najpiękniejszy ze wszystkich, 
uczyniony jako miejsce przebywania chwały Bożej. Odnosimy ten tytuł do Maryi. Lecz jest Ona 
oczywiście czymś więcej. Nie tylko przyjęła chwałę Bożą, ale stała się domem samego Boga. 
Salomon do budowy świątyni użył materiałów pięknych, ale niedoskonałych. Bóg zaś 
stwarzając Maryję, uczynił arcydzieło doskonałe. W Niej bowiem zamieszkać miał Jego Syn. 
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy starasz się przygotowywać swoje serce jako najpiękniejsze mieszkanie dla Boga? 
Co jesteś w stanie dać Jezusowi: nie złoto, srebro, ale co, jako najpiękniejszą ozdobę 
domu w którym ma mieszkać? Jaki czynsz Jezusowi chcesz policzyć? 

• Maryjo, najpiękniejsza świątynio Boga, domie złoty nie ręką ludzką uczyniony, ale 
wszechmocą Bożą, spraw, by we mnie tak jak w Tobie, zamieszkał Twój Syn, Jezus 
Chrystus.  

• Pod Twoją obronę. 
 

Poniedziałek – 4.02 
Arko przymierza 857-860 Apostolskość Kościoła i posłanie 

Apostołów 

Arka Przymierza, której budowę zlecił Mojżesz, miała stać się miejscem przebywania chwały 
Bożej, podnóżkiem Boga. To z niej  Bóg przemawiał do Mojżesza. W niej znajdowały się 
najważniejsze przedmioty kultu: laska Aaronowa, czasza z manną oraz tablice przymierza. Arka 
przebywała w miejscu Świętego Świętych, gdzie tylko raz w roku arcykapłan wchodził złożyć 
ofiarę. Izrael nie posiadał przedmiotu świętszego niż Arka Przymierza. Maryja zaś 
niewypowiedzianie przewyższa Arkę, gdyż była miejscem przebywania nie świętych 
przedmiotów, ale Syna Bożego. Bóg chce dla Niej największej czci, jaką można oddać 
stworzeniu. Jednak należy pamiętać, że Maryja jest stworzeniem, a nie Bogiem. Tak jak Arka 
była zrobiona przez człowieka, ale nosiła w sobie ślady Boga, tak Maryja jest stworzeniem, 
które pokazuje nam ogrom Boga. Tak, jak od Izraelitów wymagał, by czcili Arkę, tak od nas 

chrześcijan wymaga, byśmy czcili Matkę Jego Syna.  
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Jaką masz relację z Maryją? Kim Ona dla Ciebie jest? Jakie miejsce zajmuje w Twojej 
wierze? 

• Duchu Święty uczy mnie, w jaki sposób mam czcić Maryję, tak by podobało się to Bo-
gu. Maryjo, ucz mnie właściwej relacji z Tobą,  która nigdy nie zastąpi mi relacji z ży-
wym Bogiem. 

• Pod Twoją obronę. 
 

Wtorek – 5.02 Bramo niebieska 861-865 Biskupi i Apostolstwo 

Dlaczego nazywamy Maryję bramą nieba? Bowiem przez Nią niebo przyszło na ziemię. Ona 
stała się bramą, przez którą osobiście przeszedł Bóg, by nawiedzić nasz świat. Przez Nią niebo 



schodzi na ziemię. Maryja przez swoją w pełni wolną decyzję, umożliwiła niebu przemianę tej 
ziemi. I tym, czym jest dla całego świata, tym także chce się stać w życiu poszczególnych ludzi: 
stać się bramą naszego serca, przez którą wejdzie do naszego życia Bóg Wcielony. Brama 
bowiem to miejsce w którym spotykają się dwie rzeczywistości. W Maryi spotyka się świat 
grzesznego człowieka  oraz świat miłosiernego Boga. W Maryi każdy grzesznik może zobaczyć 
niebo i Boga. 
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy prosisz byś przez Maryję był bliżej Jezusa? Czy Maryja pomaga Ci na drodze 
wiary? 

• Maryjo, stań się dla mnie bramą nieba. Otwórz mnie na łaskę Bożą. Zaproś Boga do 
mojego życia, bo mi często brakuje gorliwości i przekonania. Bądź bramą serca, przez 
którą wejdzie do mnie Bóg.  

• Pod Twoją obronę. 
 

Środa – 6.02 
Gwiazdo zaranna 866-870 powtórka 

 

Nad ranem, zanim wstanie słońce, widać w pewnych momentach na niebie planetę Wenus. 
Tradycja ludowa nazwała Maryję gwiazdą zaranną. Jest ona widoczna na niebie tuż przed 
wschodem słońca, tak jakby chciała zapowiedzieć jego pojawienie się na horyzoncie. Maryja, 
uchroniona od zmazy grzechu pierworodnego specjalną łaską Bożą, jest dla Chrystusa tym, 
czym gwiazda zaranna dla słońca: zwiastuje Jego nadejście. Całym swoim jestestwem 
obwieszcza światu, że zaraz nawiedzi go Zbawiciel, Słońce Sprawiedliwości. Gdy pojawia się 
Ona, zaraz pojawia się Jej Syn. 
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy ufam Maryi, że prowadzi mnie do Jezusa? Czy ufam Kościołowi, że przez Maryję 
idę do Jezusa? Czy Maryja rozjaśnia mroki mojego życia? Czy mobilizuje, aby przyjść 
bliżej Jezusa? 

• Maryjo, rozjaśniaj mroki naszej niewiedzy i ciemności tego świata. Wlewaj w nasze 
serca nadzieję, że kiedyś minie mrok tego świata, a nastanie wieczna jasność.  

• Pod Twoją obronę. 
 

 
Intencje do modlitwy 

 
� Za papieża Franciszka, bp Jana, pasterzy Kościoła 
� W intencji dzieł ewangelizacji, które prowadziła i prowadzi wspólnota 
� W intencji chorych i cierpiących, także z naszej wspólnoty, za tych którzy do naszej 

wspólnoty należeli. 
 

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 13 lutego 2019r. u 
Skarbnika Wspólnoty Andrzeja Paśkiewicza.  

3. 6 lutego 2019r. o godz. 20.00 w Kościele Farnym w Rzeszowie odbędą się Nieszpory za 
Rzeszów. Zapraszamy. 

4. 13 lutego 2019r.  zapraszamy na Wieczór Charyzmatyczny. Rozpoczęcie o godz. 18.00 w 
kaplicy DD Tabor. 
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