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 Teksty do medytacji od 28.02.2019 r.  
  
Kochani! 
 Zakończyliśmy kolejny etap formacji, tym razem bardzo jasny i wyraźny rys formacji po-
święcony kroczenia drogą wiary wraz z Maryją. Przed nami zgodnie z zapowiedzią zawierzenie 
naszej wspólnoty Maryi, naszej Mamie. Odbędzie się ono na spotkaniu 5 marca 2019 r. tuż po 
Mszy Świętej, czyli ok 19.30. Proszę, aby każdy był na tym zawierzeniu, jeżeli natomiast ktoś nie 
może być z powodów naprawdę bardzo ważnych, proszę, aby ten akt odmówił osobiście w swo-
im domu. 
 Uważam, że to będzie pamiętne, że we wtorek przed środą popielcową będziemy mogli 
co roku odnawiać takie zawierzenie Maryi w okolicach środy popielcowej. 
  
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 

Czwartek – 28.02 IV dzień nowenny do Matki Bożej 

Bądź pozdrowiona, Maryjo Dziewico, którą w domu nazaretańskim pozdrowił ze czcią Anioł 
Gabriel, zwiastując Ci wielkie tajemnice Bożego zmiłowania. Jakąż radością wezbrało Twoje 
serce, kiedy Słowo odwieczne w Tobie ciałem się stało! Z najgłębszą czcią wysławiamy Cię, 
Maryjo, jako prawdziwą Matkę naszego Boga. Pomnażaj w nas to pragnienie, byśmy Cię 
zawsze czcili i miłowali jako Matkę Boga i Matkę naszą. 
P. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna. 
W. Błogosławionaś Ty między niewiastami. 
Módlmy się: Boże, z Twojej woli za zwiastowaniem anielskim w łonie Najświętszej Maryi Panny 
Słowo Twoje ciałem się stało, pokornie Cię błagamy, spraw, aby wspomagało nas 
wstawiennictwo Tej, w której Boże macierzyństwo głęboko wierzymy. Przez Chrystusa, Pana 
naszego. Amen. 
 
Na zakończenie odmawiamy Litanie Loretańską w podanej intencji. 
 

Piątek – 1.03 V dzień nowenny do Matki Bożej 

Bądź pozdrowiona, Maryjo Dziewico, która za natchnieniem Ducha Świętego opuściłaś dom 
nazaretański i nawiedziłaś św. Elżbietę, a swoim nawiedzeniem przyniosłaś łaskę uświęcenia 
dla jej dziecka. Nawiedź nas, Panno najłaskawsza, wraz z Synem swoim, byśmy otrzymali od 
Niego hojne błogosławieństwo i wierniej Jemu i Tobie służyli. 
P. Błogosławiona i godna czci jesteś, Panno Maryjo. 
W. Ten, którego świat cały ogarnąć nie zdoła, stawszy się człowiekiem, zamknął się w Twym 
dziewiczym łonie. 
Módlmy się: Prosimy Cię, wszechmogący Boże, jak udzieliłeś Najświętszej Maryi Pannie daru 
Bożego macierzyństwa, tak przez Jej zasługi z nawiedzenia św. Elżbiety udziel nam daru pokoju 
i miłości bliźniego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
 
Na zakończenie odmawiamy Litanie Loretańską w podanej intencji. 
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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 

 

Sobota – 2.03 VI dzień nowenny do Matki Bożej 

Bądź pozdrowiona, Dziewico i Matko, która przed narodzeniem Bożego Syna zmuszona byłaś 
opuścić ubogi, lecz przytulny domek nazaretański i w stajni betlejemskiej szukać dla Niego 
schronienia, kieruj naszymi uczuciami, byśmy z miłości do Twego Syna i Ciebie umieli chętnie 
znosić wszelkie braki i niewygody oraz pamiętać, że nie mamy tutaj trwałego mieszkania, ale 
pragnąć i dążyć do przybytków niebieskich. 
P. Po porodzeniu Boga-Człowieka Dziewicą pozostałaś. 
W. Boża Rodzicielko, przyczyń się za nami. 
Módlmy się: Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłeś 
ludzi łaską wiecznego zbawienia, spraw, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, przez którą 
otrzymaliśmy Twojego Syna, Dawcę życia wiecznego. Który z Tobą żyje i króluje w jedności 
Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. 
 
Na zakończenie odmawiamy Litanie Loretańską w podanej intencji. 

Niedziela – 3.03 VII dzień nowenny do Matki Bożej 

Bądź pozdrowiona, o Maryjo, Dziewico i Matko, która w podróży z Jerozolimy do Nazaretu bez 
żadnej swojej winy zgubiłaś Jezusa, a następnie szukałaś Go w trwodze i z bólem serca. Uproś 
nam, Matko bolejąca, tę łaskę, byśmy nigdy nie utracili Jezusa, otrząśnij nas z wszelkiej 
gnuśności, byśmy we wszystkim gorliwie szukali Jego upodobania. 
P. Przyszedł do Nazaretu i był im poddany. 
W. A Matka Jego wszystkie te słowa zachowywała w sercu swoim. Jezus zaś wzrastał w 
mądrości i latach, i w łasce u Boga i u ludzi. 
Módlmy się: Panie Jezu Chryste, który w Nazarecie byłeś poddany Najświętszej Matce swojej i 
św. Józefowi i uświęciłeś życie rodzinne niewysłowionymi cnotami, spraw, aby i nasza rodzina 
potrafiła naśladować Ciebie i wiernie Ci służyć. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 
 
Na zakończenie odmawiamy Litanie Loretańską w podanej intencji. 

Poniedziałek – 4.03 VIII dzień nowenny do Matki Bożej 

Bądź pozdrowiona, Maryjo, Dziewico i Matko, która, opuściwszy dom w Nazarecie, poszłaś za 
Jezusem, kiedy głosił ludziom Ewangelię zbawienia. Jego słowa rozważałaś pobożnie w sercu 
swoim. Naucz i mnie iść wiernie za Twym Synem. Niech przykład Jego życia mam zawsze przed 
oczyma. Ty sama racz nam zawsze towarzyszyć w pracach naszych, byśmy umieli innych 
nauczać, pocieszać chorych i smutnych, a wszystkich zbliżać do Boga. 
P. Maryjo, Matko pięknej miłości i bogomyślności. 
W. W Tobie wszelka nadzieja życia i cnoty. 
Módlmy się: Panie Jezu Chryste, któryś Rodzicielkę swoją dał za Matkę, aby nieustannie nas 
wspierała, spraw, prosimy, abyśmy wzywając we wszystkich potrzebach Jej macierzyńskiej 
pomocy, zasłużyli na wieczne uczestnictwo w owocach Twego odkupienia. Który żyjesz i 
królujesz na wieki wieków. Amen. 
 
Na zakończenie odmawiamy Litanie Loretańską w podanej intencji. 

Wtorek – 5.03 IX dzień nowenny do Matki Bożej 

Bądź pozdrowiona, o Maryjo, Dziewico i Matko najboleśniejsza, która w sercu swoim głęboko 
odczułaś wszystkie cierpienia Jezusa, której duszę przeszył miecz boleści, gdy stałaś pod 
krzyżem i gdy Jego martwe ciało przyjęłaś na swe ręce. Spraw to, Matko Bolesna, byśmy 
opłakiwali nasze grzechy; one to napełniły serce Twe boleścią. Spraw, by Twoja boleść i rany 
Twego Syna wzruszyły zimne serca nasze i pobudziły nas do szczerej miłości. Niech już nie 
żyjemy dla siebie, ale dla Ciebie, Matko, i Syna Twojego, Jezusa. 
P. Matko, coś miłości zdrojem, spraw, niech serce moje pała. 
W. By radością mą się stała miłość, którą – Chrystus Bóg. 
Módlmy się: Spraw to, Panie Jezu Chryste, Zbawicielu drogi, byśmy Rodzicielkę Twoją, która z 
Tobą pod krzyżem wiernie współcierpiała, pobożnie czcili i serdecznie miłowali. Który żyjesz i 
królujesz na wieki wieków. Amen. 
 
Na zakończenie odmawiamy Litanie Loretańską w podanej intencji. 
 
 
 
 
 



 
AKT ZAWIERZENIA WSPÓLNOTY MARYI 
  
              NIEPOKALANA MARYJO, zawierzamy Ci naszą Wspólnotę, którą otrzymaliśmy jako 
niczym niezasłużony dar Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Zawierzamy ją Tobie, a przez Ciebie, 
Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Odtąd wyrzekamy się swojej woli, swojego zamysłu, swoich 
pragnień i oczekiwań względem Wspólnoty i przyjmujemy Twój PLAN względem nas. 
 Chcemy go wypełnić, aby Bóg był we wszystkim uwielbiony. 
 Oddajemy Ci naszą relację z Ojcem, Synem i Duchem Świętym, nasze zmagania z 
samym sobą, cierpienia, rozczarowania, słabości, oziębłość, upadki, niewierność, 
nieumiejętność słuchania Słowa Pana, samotność, skupienie na sobie, niestawanie do walki 
duchowej, pychę, obmowy, oszczerstwa, szemranie, zamykanie się w sobie, nieprzebaczenie, 
lęki, obawy, brak miłości, ufności, jedności, troski o innych, zwątpienia w wierze, pokładanie 
nadziei poza Bogiem, niespełnione marzenia, wizje, ból, trudności w relacjach, niezrozumienie 
przez innych, poczucie odrzucenia przez innych, brak ich przebaczenia i akceptacji; wszystko, 
czym jesteśmy i co posiadamy, a nade wszystko… ciemność w sercu. 
 Prosimy przyjmij nas takimi, jakimi jesteśmy, módl się za nas, aby nasza rana stała się 
otwarciem, które nieustannie woła o miłość, przez zjednoczenie z Twoim Ukrzyżowanym 
Synem, w którym miłość w zło wstąpiła i odniosła pełne zwycięstwo! Uczyń nas kropelką 
miłości, abyśmy stawali przed Ojcem i kochali Go zranionego w duszach! 
 Prosimy naucz nas PRAGNĄĆ przyprowadzania dusz do Serca Ojca, aby Mu 
wynagrodzić i zadośćuczynić za nasze grzechy i grzechy naszych braci i sióstr. Naucz nas 
reagować miłością na jej brak, kochać tych, którzy ranią nas i Serce Ojca. Ofiarowujemy Ci 
naszą wolę, czas, plany, pragnienia, myśli, uczucia, umiejętności, talenty… Przyjmij je jako 
swoje i zrób z nich użytek. Uczyń nas zdolnymi nieść Twoje światło w największe ciemności i 
ufać Bogu. 
 Wielkie rzeczy uczynił Ci Wszechmocny, gdy wejrzał na Twoje uniżenie. Stałaś się 
Niewiastą Niosącą Chrystusa dla naszego zbawienia. Odczytując nasze powołanie w Kościele 
jako Wspólnota Miriam, pragniemy przyłączyć się do Twojego hymnu uwielbienia. Wpatrując 
się w Twoje przeczyste życie, obieramy sobie Ciebie za szczególną patronkę naszej Wspólnoty. 
Pragniemy naśladować Ciebie, aby poprzez życie zawierzone woli Bożej, tak jak Ty, kroczyć 
pewną drogą do zbawienia. 
 Pragniemy oddać się pod Twoją przemożną opiekę, by zło nas nie zwyciężało, a w 
naszym życiu zajaśniał blask świętości. Jako Wspólnota Miriam, obdarzeni miłością Boga, 
zdobyci przez Jezusa, chcemy kochać Go ponad wszystko, a ze względu na Niego także Ciebie, 
Matko naszego Pana i każdego z nas. 
 Zawierzamy Twojej matczynej opiece naszą Wspólnotę i prosimy, byś nas nieustannie 
prowadziła do Twojego Syna. Wypraszaj nam dar Ducha Świętego dla ożywienia naszej wiary, 
rozpalenia miłości i jednoczenia wspólnych wysiłków apostolskich. 
Prowadź nas drogą pokory, ufności i służby. Prowadź ku zjednoczeniu z wolą Boga, tak aby w 
nas i przez nas wypełniały się Jego pragnienia. Prowadź naszą Wspólnotę tak, aby przez jej 
modlitwę i świadectwo chrześcijańskiego życia świat uwierzył Twojemu Synowi. Prowadź 
drogami nowej ewangelizacji, aby wracali do Boga ci, którzy Go odrzucili. Prowadź, Matko, 
drogą rozkochiwania świata w jedynym Oblubieńcu, którym jest Twój Syn, a nasz Pan, Jezus 
Chrystus. 
 Oddajemy Ci nasze serca, a Ty daj nam Swoje Niepokalane Serce, zjednoczone z 
Sercem Ojca i Syna, w Duchu Świętym. 
Amen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 04.03.2019r. Jest możliwość zakupu obiadu, koszt 15 zł (płatność do 
05.03.2019r. 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. 27 kwietnia 2019r. (sobota) we Frysztaku odbędzie się Dzień Jedności Wspólnot Odnowy 
w Duchu Świętym Diecezji Rzeszowskiej. Zapraszamy do licznego udziału. 

5. 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. 

6. 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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