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 Teksty do medytacji od 7.02.2019 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 – 7.02 Uzdrowienie chorych 871-879 wierni, hierarchia 

Uzdrowieniem dla chorych jest sam Jezus. Widzimy Go uzdrawiającego rzesze Izraelitów. 
Jednakże On sam powiedział w Ewangelii Jana, że kto wierzy w Niego, dokona dzieł, które On 
dokonuje, a nawet większych od tych dokona (por. J 14,12). Sprawdza się to w życiu uczniów, 
ale o wiele bardziej w życiu Jego Matki. Kto kiedykolwiek nawiedził jedno z sanktuariów 
maryjnych, nie może temu zaprzeczyć. Lourdes, Jasna Góra, Loretto: tysiące uzdrowionych na 
ciele, miliony uzdrowionych na duszy, o czym świadczą różne wota wdzięczności. Maryja 
naprawdę może być nazywana uzdrowieniem chorych, bo jako Kobieta i Mama czule się o nich 
troszczy: chorych fizycznie i duchowo. Czyni to oczywiście nie swoją mocą, ale łaską swojego 
Syna. 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy przez Maryję prosisz o uzdrowienie cielesne i duchowe? Czy widzisz, że Maryja, 
jako Mama i Kobieta troszczy się o chorych? 

• Maryjo, proszę Cię, daj zdrowie tym, którzy tego potrzebują. Uzdrów tych, którzy 
mają do spełnienia zadania, które wymagają sił fizycznych.  

• Pod Twoją obronę.  

Piątek – 8.02 Ucieczko grzesznych 880-887 papież 

Naturalnym odruchem człowieka, który zgrzeszy, jest chęć ukrycia się przed Bogiem. Dzieje się 
tak od grzechu pierwszych rodziców. Warto zobaczyć Rdz 3.  Oni skryli się przecież po 
przekroczeniu Bożego zakazu, uciekli w krzaki, zaczął ogarniać ich wstyd. Grzech bowiem 
odpycha od Boga. Ciemność nie może znieść jasności. Dlatego właśnie Bóg stał się 
człowiekiem, by człowiek uwierzył w Boże miłosierdzie. Jednak i Boga Wcielonego czasem się 
obawiamy. Wielu ludzi boi się Jezusa. Dlatego Bóg dał nam Matkę, pokorną kobietę z 
Nazaretu, byśmy do Niej uciekali z naszymi grzechami i strachem, a Ona z kolei by 
przyprowadzała nas do zdroju miłosierdzia, do swego Syna. Maryja uosabia bowiem cechy 
Mamy – delikatnej, broniącej ale i odpowiedzialnej za swoje dzieci. 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy prosisz Maryję o pomoc w walce z grzechem? Czy wraz z Maryją chodzisz do 
Ojca, prosząc o miłosierdzie? 

• Maryjo, przyjmij wszystkich, którzy upadają, przekonuj nas o miłosierdziu swego 
Syna. Pokazuj mi i innym, że Bogu nie zależy na śmierci grzesznika, ale by się 
nawrócił i miał życie  

• Pod Twoją obronę. 

Sobota – 9.02 
Pocieszycielko 

strapionych 
888-892 misja nauczania 

Pewnie niektórzy mają obraz wspomnień, gdy jako dzieci wołało się o pomoc mamy, jak bolała 
ręka, brzuch, albo ząb. Mama przychodziła, pocieszała, przytulała. Ból był wtedy jakiś inny. 
Chrystus po swej krzyżowej drodze szedł sam. Opuszczony, bity, dźwigający ciężar grzechu 
człowieka, strapiony bezdusznością ludzi. Kościół wspomina, że w tym czasie samotności 
wyszła Jezusowi naprzeciw Jego Matka. Nie mogła nic zmienić, nie mogła odebrać Mu krzyża, 
przyjąć na siebie tego cierpienia. Jednak zrobiła, to co mogła, pocieszyła Go, zaczęła z Nim 
duchowo nieść Jego krzyż, współcierpiała. Postępuje Ona tak z każdym ze swoich dzieci. Nie 
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odbiera nam krzyża, bo każdy sam musi nieść swój krzyż. Ona współcierpi z nami, pociesza, 
podnosi na duchu, nie zostawia nas samotnych. 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy widzisz, że Maryja nie załamuje nad Tobą rąk, ale chce Ci pomóc? Czy widzisz, że 
Maryja niesie Ci pocieszenie, słowo otuchy i oparcia? Czy widzisz, że Maryja nie 
zostawia Cię samego w cierpieniu? 

• Maryjo, Pocieszycielko strapionych, pomagaj mi zawsze, gdy zostaję sam z moim 
krzyżem.  

• Pod Twoją obronę. 

Niedziela – 10.02 Wspomożenie wiernych 893-896 misja uświęcania i rządzenia 

Każdy wierzący zna chwile zawahania w wierze, pamięta w swoim życiu taki moment, w 
którym nie umiał do końca zaufać Bogu. Pewnie i w Tobie pojawia się taka sytuacja. Podobnie, 
jak Piotr chodzący po wodzie, zaczynamy tonąć, bo nie wierzymy, że Bóg jest w stanie nas 
przeprowadzić suchą nogą po powierzchni naszego życia. Wiara nasza czasem zawodzi. Tak, jak 
zawiodła wiara Apostołów i innych uczniów w obliczu śmierci Jezusa. Uciekli wszyscy spod 
krzyża, pozostał tylko św. Jan. Jedynie wiara Maryi została do końca nienaruszona. Maryja 
przeniosła wiarę Kościoła przez rozpacz Wielkiego Piątku i otchłań Wielkiej Soboty, czekając z 
nadzieją na Niedzielę Zmartwychwstania. Dlatego właśnie Maryja stała się dla wierzących 
oparciem w wierze. Do Niej zwracamy się o pomoc, gdy słabnie nasza wiara.  
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy w momentach zwątpień wołasz do Maryi i pomoc? Czy przez Maryję prosisz o 
mocną, silną, pełną zaufania wiarę? 

• Wspomożycielko nasza, nasz wzorze wiary i zaufania Bogu, pomagaj nam przetrwać 
chwile ciemności i mroku, gdy nie widzimy już Boga, gdy wydaje się, że nas opuścił. 

• Pod Twoją obronę. 

Poniedziałek – 
11.02 

Królowo Aniołów 897-900 wierni świeccy 

Królestwo Boże obejmuje niezliczone zastępy stworzeń: aniołów i ludzi. Chrystus Król otworzył 
je przez swoją śmierć i zmartwychwstanie dla wszystkich ludzi Dla Aniołów było ono od 
początku otwarte, choć część z nich nie skorzystała z zaproszenia, stając się aniołami upadłymi. 
Maryję swoją Matkę, Chrystus wybrał na Królową swego Królestwa. W kolejnych rozważaniach 
zobaczymy, jak bardzo to królestwo jest różnorodne. Aniołowie to czyste duchy, nie 
posiadające ciała, o potężnej inteligencji i wielkiej sile woli. Stworzeni zostali, by służyć Bogu i 
człowiekowi. Każdy z nich otrzymuje specjalne zadanie od Boga. My w codzienności najbardziej 
doświadczamy działania aniołów stróżów, które mają za zadanie doprowadzić nas do życia 
wiecznego. Maryja, w taki sposób przewodzi aniołom, by każdy człowiek odnalazł drogę do 
Boga.  
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy rozpoznajesz Maryję, jako Królową? Czy widzisz, że Maryja chroni nas przed złym 
duchem?  

• Królowo, która jesteś Panią Aniołów, posyłaj ich do mnie, tak by Królestwo Twego 
Syna powiększało się, bym został wyrwany z zasadzek złych duchów i szczęśliwie 
doszedł do pełni życia wiecznego. 

• Pod Twoją obronę. 

Wtorek – 12.02 
Królowo Patriarchów 901-913 uczestnictwo świeckich w misji 

Jezusa 

Tuż po Aniołach wspominamy Patriarchów. Są to mężowie Boży, którzy u początków ludzkości, 
po upadku pierwszych ludzi, zawierali przymierza z Bogiem i przekazywali ludziom Boże prawa. 
Stoją oni u początku Bożego Objawienia, poznając powoli Kim tak naprawdę jest Bóg. Najlepiej 
pamiętamy trzech patriarchów: Abrahama, ojca wiary, Izaaka i Jakuba, ojca narodu 
wybranego. Jest ich jednak wielu. Patriarchowie to ludzie wielkiej odwagi i wsłuchania w Boga. 
Bardzo często osamotnieni w rozumieniu Słowa Bożego, musieli stawić czoło przeciwnościom, 
niezrozumieniu, wątpliwościom, z którymi sami się borykali. Są to giganci ducha. Maryja jest 
ich Królową, bo Ona była całkowicie zasłuchana w Słowo. To dzięki Jej łonie, Bóg zawarł z nami 
ostateczne przymierze w Jezusie, przymierze nierozerwalne. 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy doceniasz rolę Maryi w Nowym Przymierzu? Czy uczysz się od Maryi wierności 



Przymierzu, wierności Słowu Boga i Jego wypełnianiu? 

• Maryjo, Królowo Patriarchów, pomagaj mi, bym jak ojcowie w wierze umiał sprostać 
wymaganiom wiary, bym umiał usłyszeć Słowo i wypełnić je pośród trudów, których 
doświadczamy w codzienności.  

• Pod Twoją obronę. 

Środa – 13.02 
Królowo Proroków 914-919 życie konsekrowane 

 

Prorocy są ludźmi wybranymi przez Boga do przekazania Jego woli ludowi Bożemu. Najczęściej 
przesłanie, które głosili, było wezwaniem do nawrócenia, do odrzucenia bezbożności, do 
powrotu do kultu Jednego Boga (np. Prorok Jeremiasz, Jonasz). Prorocy bardzo często 
spotykali się z odrzuceniem, niezrozumieniem, obelgami, nienawiścią ze strony ludu, który 
chciał podążać swoimi drogami, a nie drogami Boga Jahwe. Doskonale opisuje to historia 
proroka Jeremiasza – proroka wzgardzonego Prorocy żyli w sposób bezkompromisowy. Często 
musieli zapłacić za to swoim życiem. Maryja, jak prorocy, żyła zawsze w pełni słowem Bożym, 
nie zgadzała się na żadne kompromisy ze złem i bylejakością. Także oddała swoje życie, 
całkowicie dla Jezusa, a później dla Jego Ciała – Kościoła. 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy uczę się od Maryi bezkompromisowości? Postawy nawrócenia? Oddania życia 
Bogu? 

• Królowo Proroków ucz mnie nawracać się do Jedynego Boga, pójść za Nim w 
prostocie serca, nie zwracając na koszty, jakie się z tym wiążą.  

• 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. Planowane w dniach 01-03.03.2019 roku rekolekcje dla członków Wspólnoty Miriam 

w Lipinkach k/Gorlic zostały odwołane.  
3. W dniu 9 marca 2019r. w DD Tabor odbędzie się Dzień Skupienia dla członków Wspólnoty 

Miriam. Zapraszamy. 
4. 6 lutego 2019r. o godz. 20.00 w Kościele Farnym w Rzeszowie odbędą się Nieszpory za 

Rzeszów. Zapraszamy. 
5. 13 lutego 2019r.  zapraszamy na Wieczór Charyzmatyczny. Rozpoczęcie o godz. 18.00 

w kaplicy DD Tabor. 
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