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 Teksty do medytacji od 14.02.2019 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 – 14.02 Królowo Apostołów 920-924 życie konsekrowane cz.2 

Na początku swojej publicznej działalności Chrystus powołał Dwunastu Apostołów. „Apostoł” 
po grecku oznacza „posłany”. Chrystus posłał tych ludzi, by dali świadectwo o Jego życiu, 
śmierci i zmartwychwstaniu. Byli oni początkiem, fundamentem Kościoła. Od nich rozeszła się 
na świat Dobra Nowina. Po swoim Wniebowstąpieniu posłał ich na krańce świata, by wszędzie, 
gdzie dojdą, zakładali Kościół. Mieli dawać świadectwo o tym, że Chrystus jest żywy w swoim 
Kościele, że jest zmartwychwstałym Panem świata. Apostołowie przekazali swoje posłannictwo 
biskupom, którzy kontynuują ich powołanie w Kościele. Maryja, znała i była przy Apostołach, 
chodziła z nimi, widziała ich upadki i nawrócenie do Chrystusa Zmartwychwstałego. Wspierała 
ich w ich misji głoszenia Słowa i nadal podtrzymuje biskupów w budowaniu Kościoła. Maryja 
była szczególnie też przez nich szanowana, Jej szczególne miejsce wśród Apostołów 
podkreślają Dzieje Apostolskie – jest wymieniana z imienia w Wieczerniku w oczekiwaniu na 
Ducha Świętego (Dz 1-2 – warto przeczytać). 
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy prosisz Maryję o pomoc w byciu Apostołem Jezusa? Czy zapraszasz Maryję do 
kroczenia w drodze wiary? 

• Królowo Apostołów pomagaj mi, abym całym swoim życiem świadczył o prawdzie 
zmartwychwstania.  

• Pod Twoją obronę.  

Piątek – 15.02 
Królowo Męczenników 925-930 życie zakonne i instytuty świeckie, 

stowarzyszenia 

Chrystus pokonał zło swoją śmiercią i zmartwychwstaniem. Jednak do dnia Sądu Ostatecznego 
zło działa jeszcze na świecie i próbuje oderwać ludzi od Pana Życia, czego wielokrotnie 
jesteśmy świadkami. Zło w świecie istnieje. Działanie diabła, twórcy zła, najbardziej uwidacznia 
się w życiu męczenników. Są to ludzie, którzy oddali swoje życie, bo chcieli żyć w jedności z 
Chrystusem, okazali się Jemu całkowicie wierni. Okazuje się bowiem, że świadectwo życia w 
łasce jest do tego stopnia nieznośne dla szatana i ludzi żyjących pod jego wpływem, że muszą 
oni unicestwić tych, którzy przynależą do Chrystusa. Jednak gotowość oddania życia przez 
męczenników staje się często powodem nawrócenia ich oprawców. Siła życia jest mocniejsza 
od śmierci i nienawiści. 
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy w codzienności oddajesz życie za Jezusa? W jakich dziedzinach życia przychodzą 
na Ciebie pokusy odrzucenia Jezusa?   

• Maryjo Królowo Męczenników, wspieraj nas w wyznawaniu prawdziwej wiary. Nie 
pozwól byśmy ulegli pokusie odrzucenia Chrystusa. Dodawaj mi odwagi do 
świadczenia swoim życiem o mocy wiary.  

• Pod Twoją obronę. 

Sobota – 16.02 Królowo Wyznawców 931-945 konsekracja zakonna + powtórka  

Wyznawcami w pierwotnym Kościele nazywano tych, którzy przetrwali prześladowania. Złożyli 
świadectwo wiary, byli torturowani, poddawani katuszom, prześladowani. Przetrwali jednak to 
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doświadczenie, byli wierni Jezusowi. Byli ludźmi otaczanymi wielkim szacunkiem, gdyż musieli 
wiele wycierpieć dla Chrystusa. Obecnie także wielu chrześcijan można by zaliczyć do 
wyznawców. W codzienności, w domu rodzinnym, w pracy, na uczelni spotykają się z 
szykanami, obelgami, niechęcią z powodu tego, że są chrześcijanami. Wyznawcy to ludzie, 
którzy wiedzą, że ten świat przemija i jedynie co na trwałe po nas zostanie to miłość do Boga i 
bliźniego. Oni mają odwagę tym żyć. 
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy czujesz się wyznawcą Jezusa? Czy jesteś świadomy, że ten świat przemija? Jak 
umiesz łączyć swoje życie z Jezusem?  

• Maryjo, Królowo Wyznawców, dodawaj odwagi tym, którzy w codzienności zmagają 
się z oporem swojego otoczenia z powodu przynależności do Kościoła. Daj mi 
zrozumieć, że życie wieczne ma nieskończenie większą wartość, niż życie dobrami 
przemijającymi.  

• Pod Twoją obronę. 

Niedziela – 17.02 
Królowo Dziewic 946-948 komunia świętych 

Podczas swojej publicznej działalności Chrystus powołał niektórych swoich uczniów do 
dobrowolnego dziewictwa dla Królestwa Bożego. Chce On, by część z nas żyła w dokładnie taki 
sam sposób, jak On – w samotności, nie zakładając małżeństwa, duchowo i fizycznie oddając 
się Bogu w dziewictwie. Małżeństwo, miłość oblubieńcza jest naturalnym prawem danym 
każdemu człowiekowi przez Boga. Chrystus, przez świadectwo swoje, swojej Matki oraz 
wybranych ludzi, chce pokazać, że człowiek, prowadzony przez specjalną łaskę Bożą, może 
wznieść się nad swoje naturalne potrzeby i stać się w pełni dyspozycyjnym wobec Boga, 
rezygnując z małżeństwa. 
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy doceniasz znak Bożej obecności – znak dziewictwa osób, osób konsekrowanych? 
Jakim znakiem dla innych jesteś Ty? 

• Maryjo, Królowo dziewic, chroń czystość tych, którzy poszli drogą dziewictwa dla 
Królestwa Bożego. Pomagaj także mi, abym był znakiem czystości wiary i moralności 
dla innych. 

• Pod Twoją obronę. 

Poniedziałek – 
18.02 

Królowo Wszystkich 

Świętych 

949-953 komunia dóbr duchowych 

Bóg ustanawiając Maryję Królową nieba, królową wszystkich świętych, ukazał Jej prawdziwe 
oblicze. Maryja posiada bowiem cnoty każdego z nich. Staje przed nami jako doskonałe 
stworzenie Boże, oddane bez reszty Bogu i Jego misji. W Niej realizuje się w całej pełni 
świętość człowieka: miłość Boga całym sercem i człowieka jak siebie samego. Widząc Maryję, 
mamy nadzieję, że stanie się to także naszym udziałem, że jest to możliwe. Maryja dodaje nam 
sił w codziennym realizowaniu tego najważniejszego przykazania. Drogą świętości jest bowiem 
droga miłości, jak mawiał św. Augustyn. 
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy jesteś człowiekiem miłości Boga i człowieka? Warto zrobić sobie rachunek miłości 
na podstawie 1 Kor 13,1-13. 

• Maryjo, nasza królowo i królowo tych, którzy są przed tronem Boga, módl się za 
mną, bym mógł złączyć się z braćmi i siostrami w niebie. Ucz mnie kochać Boga 
ponad wszystko, a bliźniego swego jak siebie samego.  

• Pod Twoją obronę. 

Wtorek – 19.02 
Królowo bez zmazy pier-
worodnej poczęta 

954-959 Komunia Kościoła w niebie i na 
ziemi 

Maryja nie została dotknięta przez grzech pierworodny. Została w sposób cudowny od niego 
uchroniona, na mocy przyszłych zasług swojego Syna. Mawiał o tym dużo bł. Duns Szkot. Bóg 
zechciał, by Matka Jego Syna stała się godnym dla Niego mieszkaniem. Dzięki tej wielkiej łasce 
oraz swej pełnej otwartości na nią, Maryja nigdy nie popełniła jakiegokolwiek grzechu. Stała się 



zatem dla nas punktem oparcia, niezawodną pomocą w walce z grzechem. Maryja jest tutaj 
przykładem tego, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. 
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy patrząc na Maryję masz w sobie wiarę w wszechmoc Boga? Jakie granice 
stawiasz Bogu w Jego działaniu? 

• Maryjo niepokalanie poczęta, dodawaj mi nadziei w pielgrzymce; kiedy upadam 
podnoś mnie i prowadź do Miłosiernego Ojca, kiedy atakują pokusy, pokazuj drogę 
wyjścia, Ty która nigdy nie zbłądziłaś.  

• Pod Twoją obronę. 

Środa – 20.02 Królowo Wniebowzięta 960-962 powtórka  

Maryja cała, z ciałem i duszą została wzięta do nieba. Jest Ona pierwszym owocem 
Zmartwychwstania Chrystusa. Jej dusza i ciało były tak zespolone ze sobą i z Bogiem, że Bóg 
zabrał Ją całą do nieba, ukazując nam na czym polega pełnia zbawienia. Maryja nie musi, jak 
reszta świętych, oczekiwać na zmartwychwstanie ciała. Jej ciało jest już przemienione, tak jak 
ciało Jej Syna. Przez ten fakt Bóg przypomina nam jak wielką godność posiada ludzie ciało. 
Wszystko co dzieje się teraz z naszym ciałem jest ważne. Ciało nie jest więzieniem duszy, ale 
częścią całości. Trzeba je zatem godnie traktować, dbać, pielęgnować, nie skalać go grzechem. 
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy wierzę w Zmartwychwstanie? Jak dbam o siebie, swoje ciało, duszę? 

• Maryjo wniebowzięta, pomagaj mi traktować ciało i duszę z godnością. Módl się 
bym stał się godnym Zmartwychwstania ku życiu wiecznemu. 

• 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 dniu 9 marca 2019r. w DD Tabor odbędzie się Dzień Skupienia dla członków Wspólnoty 
Miriam. Zapisy przez formularz na stronie internetowej www.miriam.rzeszow.pl w za-
kładce Zapisy do 25.02.2019r. Jest możliwość zakupu obiadu, koszt 15 zł (płatność do 
25.02.2019r. u Skarbnika Wspólnoty Andrzeja Paśkiewicza). 

 
 

 
 

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  

           

http://www.miriam.rzeszow.pl/

