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 Teksty do medytacji od 21.02.2019 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 – 21.02 
Królowo Różańca Świę-
tego 

963-970 Maryja cz.1 

Różaniec święty jest modlitwą, która za wszech miar podoba się Maryi. Nie dlatego, że ciągle Ją 
w nim wzywamy. Ona nie lubi skupienia na sobie. Maryja kocha różaniec, bo jest on tak bardzo 
skupiony na Bogu i Bożych Tajemnicach. Odmawiając różaniec, poznajemy tajemnice życia 
Syna Bożego i otrzymujemy moc do wprowadzania tych tajemnic w życie. Życie chrześcijanina 
jest bowiem odtworzeniem życia Chrystusa. Różaniec pomaga wypełnić to zadanie. Modląc się 
na różańcu stajemy się drugim Chrystusem, Maryja w sposób mistyczny rodzi Go w naszym 
życiu, tak jak zrodziła Go w Betlejem. Odmawiając różaniec nie zbłądzimy. Będzie on nas 
prowadził przez życie, wyznaczając kierunek, pokrzepiając w słabości, umacniając w walce, 
pocieszając w smutku, radując wśród niebezpieczeństw. Życie staje się o wiele prostsze dla 
tego, który odmawia różaniec.  
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Jakie miejsce w Twoim życiu zajmuje różaniec? Czy śledzisz z Maryją tajemnice 

wiary? 

• Maryjo, Królowo Różańca świętego, pomagaj mi być przy tajemnicach wiary, 

pomagaj odkrywać w nich Jezusa i zawiązywać z Nim bliską relację. 

• Pod Twoją obronę.  

Piątek – 22.02 Królowo Pokoju 971-975 Maryja cz.2 

Pokój w rozumieniu chrześcijańskim nie jest po prostu brakiem wojny. Jest czymś o wiele 
większym. Jest spotkaniem naszego „ja” z Bogiem. Pięknie wyraził to św. Augustyn w swoim 
jakże pięknym wyznaniu skierowanym do Boga: „niespokojne jest serce człowieka dopóki nie 
spocznie w Bogu”. Pokój to właśnie owo spocznięcie w Bogu. W pełni i na trwałe otrzymamy 
go w niebie, jednak już tutaj na świecie go doświadczamy. Staje się on naszym udziałem, gdy 
żyjemy zgodnie ze swoim powołaniem. Wtedy, nawet pośród niepokoju świata, spraw, które 
nas zajmują, człowiek potrafi cieszyć się Bożą obecnością, Bożym pokojem. Maryja była pełna 
tego pokoju. Maryja, jest Królową pokoju, bo całe swoje ziemskie życie żyła w Bożym pokoju. 
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy nosisz w swoim sercu pokój? Gdzie Twoje serce spoczywa? Czy jesteś wierny 

swojemu powołaniu? 

• Maryjo, przekonuj mnie, że nigdzie na świecie serce nie znajdzie trwałego pokoju, jak 

tylko w życiu w jedności  z Bożym powołaniem.  

• Pod Twoją obronę. 

Sobota – 23.02 
Królowo rodzin 
 

976-980 Chrzest na odpuszczenie grze-
chów 

Obecnie rodzina przeżywa potężny kryzys. Kościół podejmuje ten problem i wiele wysiłku 
wkłada w to, by uzdrowić rodzinę, by przywrócić Boży porządek w relacjach międzyludzkich. 
Rodzina jest bowiem darem od Boga, ale musi być prowadzona po Bożemu. Maryja, która 
sama jest matką i żoną wielce pomaga rodzinie. Zna trud codziennego życia, dbania o byt, o 
jedność, zrozumienie; zna strach związany z przyszłością. Pomimo trudności nie rezygnowała z 
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rodziny, nie szukała swojego bezpieczeństwa, ale zawsze troszczyła się o rodzinę. Maryja 
tworzyła dom zrozumienia, miłości, zaufania. Maryja teraz też pragnie, by rodziny wróciły do 
Boga, twórcy rodzin. Pragnie, by rodziny wspólnie się modliły. Czeka by pomóc małżonkom w 
układaniu dobrych relacji. 
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy wraz z Maryją modlisz się za swoją rodzinę? Czy jednoczysz swoją rodzinę wokół 

Maryi?  

• Królowo rodzin, w tym trudnym dla rodzin czasie, pokazuj, że miłość między ludźmi 

jest możliwa, że rodzina nie jest źródłem patologii, ale miejscem niezbędnym do 

pełnego rozwoju człowieka. Naucz nas w jaki sposób w rodzinie kochać i być 

kochanym. Pomagaj nam zakładać i pielęgnować zdrowe i kochające się rodziny.  

• Pod Twoją obronę. 

Niedziela – 24.02 Królowo Polski 981-987 władza kluczy + powtórka 

Jest rok 1610, Włochy. Pokorny zakonnik podczas modlitwy spotyka Maryję, która prosi go, by 
była nazywana Regina Poloniae, Królową Polski. Wieść o tym dochodzi do Krakowa. Zakonnik 
zostaje zaproszony na Wawel i tutaj w katedrze objawienie się powtarza. Maryja chce być 
nazywana Królową Polski. Ona sama wybrała sobie ten naród, by stał się Jej szczególną 
własnością. Nasi przodkowie dwukrotnie odpowiedzieli na to wezwanie publicznym obraniem 
jej naszą królową. Najpierw w ślubach króla Jana Kazimierza, potem w Jasnogórskich Ślubach 
Narodu. Polska jest związana z Maryją, nie jakąś płochliwą i pustą pobożnością, ale relacją 
opieki, wpatrzenia i naśladowania. 
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy jesteś wierny Królowej? Czy jest z Ciebie dumna, patrząc na życie osobiste i 

społeczne? 

• Królowo Polski, kieruj sercami Polaków, całym naszym narodem, spraw byśmy byli 

rzeczywiście Twoimi poddanymi, by nasze wybraństwo wyrażało się w naszej miłości 

do Boga i do drugiego człowieka.  

• Pod Twoją obronę. 

 
Od dnia 25 lutego do dnia 5 marca będziemy odmawiać codziennie nowennę do Matki Bożej. 
Będzie to ostatnie przygotowanie do poświęcenia nas i naszej wspólnoty do zawierzenia 
naszej wspólnoty Maryi, naszej Mamie i opiekunce naszej wspólnoty. Proszę, aby podejść do 
tego poważnie i odpowiedzialnie, tak aby przez tę nowennę, omadlając dwie intencje: siebie 
i wspólnotę, być gotowym na spotkanie z Maryją. 
 

Poniedziałek – 
25.02 

I dzień nowenny do Mat-
ki Bożej 

988-991 credo 
 

Bądź pozdrowiona, najświętsza i najchwalebniejsza Panno Maryjo, Córko Ojca 
Przedwiecznego, dziewicza Matko Słowa Bożego i najczystsza Oblubienico Ducha Świętego. 
Cześć Ci oddaję, o Ty, wywyższona nad wszystkich aniołów i świętych w niebie. Poświęcam Ci 
duszę moją ze wszystkimi władzami, ciało moje ze wszystkimi zmysłami i serce moje ze 
wszystkimi uczuciami, prosząc, byś mi wyjednała u Trójcy Przenajświętszej wszystkie środki 
potrzebne do mego uświęcenia. 
P. W poczęciu swoim, Panno Maryjo, niepokalaną byłaś. 
W. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła. 
Módlmy się: Boże, który przez Ducha Świętego udzieliłeś Najświętszej Maryi Pannie wszelkiego 
błogosławieństwa, napełniłeś Ją swoją łaską i zapaliłeś najczystszą miłością, racz także w 
naszych sercach rozlać przez tegoż Ducha Świętego tak szczerą i silną miłość, by nas żadne 
stworzenie nie mogło oddalić od Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
 
Na zakończenie odmawiamy Litanie Loretańską w podanej intencji. 

Wtorek – 26.02 
II dzień nowenny do 
Matki Bożej 

992-996 stopniowe objawianie zmar-
twychwstania 

Bądź pozdrowiona, Maryjo Dziewico. Twoje upragnione od wieków narodzenie w domku 
nazaretańskim rozjaśniło ziemię nową światłością i napełniło nadzieją serca ludzkie. Uproś nam 
prawdziwą świętość życia, a wyniszcz w nas wszystko, co by mogło się Tobie nie podobać. Zlituj 



się nad nami, bo miłosierdzie rosło z Tobą od niemowlęctwa Twojego. 
P. Narodzenie Twoje, Bogarodzico Dziewico, zwiastowało radość całemu światu. 
W. Albowiem przez Ciebie wzeszło Słońce sprawiedliwości, Chrystus, Bóg nasz. 
Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Boże, udziel sługom swoim daru niebieskiej łaski, jak bowiem 
narodzenie Najświętszej Dziewicy Maryi stało się dla nas początkiem zbawienia, tak teraz za Jej 
przyczyną niech pomnaża się w nas pokój i miłość Boża. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
 
Na zakończenie odmawiamy Litanie Loretańską w podanej intencji. 

Środa – 27.02 
III dzień nowenny do 
Matki Bożej 

997-1001 jak zmartwychwstaną zmarli? 
 

Bądź pozdrowiona, Maryjo, Przewodniczko dziewic, która poświęcając się od najmłodszych lat 
Bogu, złożyłaś ślub dziewiczej czystości. Ty jesteś najdoskonalszym wzorem skromności i 
niewinności. Uproś nam prawdziwą czystość duszy i ciała, byśmy jedynie w Bogu szukali 
prawdziwych radości i w Nim wszystko i wszystkich miłowali. 
P. Cała piękna jesteś, o Maryjo. 
W. I zmazy pierworodnej nie ma w Tobie. 
Módlmy się: Panie Jezu Chryste, który w przeczystym Sercu Najświętszej Maryi Panny, Twojej 
Rodzicielki, odzwierciedliłeś tajemnice swego życia i w nim pozostawiłeś nam najwyższy wzór 
wszystkich cnót, spraw, prosimy, abyśmy, usiłując Ją naśladować, czcili, miłowali i wysławiali w 
Niej Twoje dobrodziejstwa. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 
 
Na zakończenie odmawiamy Litanie Loretańską w podanej intencji. 

 
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 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). Po tym terminie obiad za-
mawiamy indywidualnie. 

3. Od poniedziałku 25.02 br. każdy z członków Wspólnoty Miriam jest zobowiązany przez 
Pasterza do odprawienia nowenny do Matki Bożej przygotowującej do aktu zawierzenia 
wspólnoty Maryi, której tekst podany jest w Biuletynie. Akt zawierzenia odbędzie się w 
pierwszy wtorek marca (05.03.2019r.). 

4. 25 lutego 2019r. o godz. 19.30 odbędzie się Msza święta dla członków Wspólnot Odnowy 
w Duchu Świętym Diecezji Rzeszowskiej w parafii p.w. św. Tadeusza Judy. Posługuje 
Wspólnota Dobrego Pasterza. 

5. 27 kwietnia 2019r. (sobota) we Frysztaku odbędzie się Dzień Jedności Wspólnot Odnowy 
w Duchu Świętym Diecezji Rzeszowskiej. Zapraszamy do licznego udziału. 

6. Informujemy, że w dniach od 16 do18 maja 2019r. w Częstochowie odbędzie się Kongres 
Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie. Zapisy i informacje nt. wydarzenia wkrótce. 

7. Zgodnie z decyzją Pasterza, jest możliwość zmiany diakonii, w której się należy. Zmianę 
proszę zgłaszać do Eweliny Koniecznej do 28.02.2019r. (osobiście po spotkaniu Wspólno-
ty, drogą email: ewelina.konieczna@gmail.com lub telefonicznie: 884-315-151) 
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