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 Teksty do medytacji od 16.05.2019 r.  
Kochani. 
 Mając na uwadze to, że zbliżamy się do wakacji, podczas których nie będzie spotkań na-
szej wspólnoty, gdyż jest to czas na zregenerowanie sił, chcąc jednak nas przygotować na ten czas 
tak naprawdę sprawdzianu nas i naszej formacji, w tym ostatnim etapie przed wakacji chcę dać 
Wam kolejne narzędzie które ma pomóc nam w trwaniu przy Bogu. 
 Różaniec jest formą modlitwy, która nas zbliża do Boga i Maryi. św. Jan Paweł II poświęcił 
tej formie modlitwy specjalny list: Rosarium Virginis Mariae – Różaniec Maryi Panny. Św. Jan 
Paweł II nie poświęcił listu żadnej innej formy modlitwy oprócz różańcowi, dając nam w ten spo-
sób odczuć wyjątkowość tej modlitwy, jako modlitwy uwielbienia i kontemplacyjnej. 
 Maryja, która króluje w naszej wspólnocie od początku jej istnienia, a w sposób szczegól-
ny gdy zawierzyliśmy się Jej 05.03.2019 r. przygotowując się do tego, dalej chce nam towarzyszyć. 
Ta forma pracy osobistej będzie podzielona na dwie części. I – Chrystologiczna, II – Maryjna. Bę-
dziemy przechodzić wszystkie tajemnice najpierw wpatrując się w Jezusa, a następnie znowu je 
przejdziemy patrząc na Maryję. Do tego proponuje codzienną lekturę listu św. Jana Pawła II, który 
ma pomóc nam zrozumieć czym jest różaniec. 
 Wielu świętych mówiło o różańcu, np. św. o Pio mówił: „różaniec to broń w dzisiejszych 

czasach”, św. Franciszek Salezy mówił: „najlepszą formą modlitwy jest różaniec”, a św. Ludwik 
Grignon de Montfort powiedział: „żadna dusza gorliwa w codziennym odmawianiu różańca nie 

będzie heretycka lub oszukana przez szatana”. 
 Różaniec jest szczególną formą modlitwy także w grupach Odnowy w Duchu Święty, jest 
to modlitwa kontemplacyjna i uwielbienia, do której droga Odnowy ma prowadzić. 
 Ks. Krzysztof Kołodziejczyk, poprzedni Pasterz wspólnoty, z natchnienia Bożego wprowa-
dził w naszej wspólnocie różaniec. Chciałbym, wierząc, że taka jest wola Boża i droga naszej 
wspólnoty, aby był on codzienną formą modlitwy każdego z nas czy to cząstkowy (1 część) lub 
dziesiątkowy (1 dziesiątek). W ten sposób wierzę, że Maryja chce być blisko każdego z nas. 
 Jak praktykować te część formacji (ok 15-20 min codziennej pracy): 
1) Najpierw odczytujemy tekst biblijny wskazany do danej tajemnicy różańca, następnie podej-
mujemy refleksje i medytacje tekstu pytając o: 
- co w tym tekście chce mi powiedzieć Jezus? 
- do czego zachęca mnie Jezus? 
Refleksje zapisujemy w zeszycie 
2) Modlimy się odmawiając  i rozważając daną tajemnicę w dziesiątku różańca. 
3) Na zakończenie odczytujemy tekst listu św. Jana Pawła II: Rosarium Virginis Mariae. 
 Zachęcam do wysiłku, aby praktykować różaniec i dalej kroczyć drogą Maryi, która pro-
wadzi nas do Jezusa, jak zobaczymy w tej części naszej formacji osobistej. 
 
Na owocną pracę, błogosławię + 
Oddaję każdego z Was w rany Chrystusa i Jego Krew, oraz  zamykam w Sercu Maryi. 
                                                                                                                              ks. Damian, Pasterz 

 

Czwartek – 16.05. Tajemnica 1 – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie 

1) Tekst do odczytania: Łk 1,26-38 + Hbr 10,4-10 
2) Refleksja do tekstu: 
- Przyjście Jezusa to jedyny Boży pomysł na rozwiązanie problemu grzechu człowieka. Jezus 
przychodzi pełnić wolę Bożą. Tylko ofiara Jezusa oczyszcza nas, która początek ma w tej scenie. 
- 10 różańca, rozważając daną tajemnicę 
3) Lektura listu: pkt 1-2 

Piątek – 17.05. Tajemnica 2 – Nawiedzenie św. Elżbiety 

1) Tekst do odczytania: Łk 1,39-45 + Ef 1,3-14 
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diakonia medialna 

  

Alicja Cyrnek 
diakonia organizacyjna 

  

 

diakonia techniczno-
porządkowa 

 

Barbara Zacharska 
diakonia prorocka 

 

2) Refleksja do tekstu: 
- Bóg ma tajemniczy plan zbawienia dla człowieka, który wypływa z miłości dzięki Jezusowi, w 
którym jesteśmy przybranymi dziećmi Boga. List do Efezjan jest jakby powtórką hymnu uwiel-
bienia Boga wypowiadanego przez Maryję. 
- 10 różańca, rozważając daną tajemnicę 
3) Lektura listu: pkt 3 

Sobota – 18.05. Tajemnica 3 – Narodzenie Pana Jezusa 

1) Tekst do odczytania: Łk 2,1-21 + J 1,1-14 
2) Refleksja do tekstu: 
- Tylko w Jezusie jest życie. To dzięki Jezusowi mamy moc, aby stać się dzieckiem Boga na no-
wo. Jezus chce być przez nas przyjęty. Odrzucenie Jezusa to postawa świata, nie dzieci Boga. 
- 10 różańca, rozważając daną tajemnicę 
3) Lektura listu: pkt 4 

Niedziela – 19.05. Tajemnica 4 – Ofiarowanie Pana Jezusa 

1) Tekst do odczytania: Łk 2, 22-38 + J 8,12; 1 J 1,5-7 
2) Refleksja do tekstu: 
- Jezus staje się Światłością Świata. Jako dzieci Boga mamy żyć w światłości, w świetle Jezusa. 
Mamy unikać ciemności. 
- 10 różańca, rozważając daną tajemnicę 
3) Lektura listu: pkt 5 

Poniedziałek – 20.05.  Tajemnica 5 – Odnalezienie Pana Jezusa 

1) Tekst do odczytania: Łk 2,41-52 + Mt 11,25-30 
2) Refleksja do tekstu: 
- Ten kto odnajdzie Jezusa prawdziwie, potrafi z Nim zjednoczyć całe swoje życie. Ciężar i trud 
życia złączony z Jezusem stanie się słodki i lekki. Za odkrywanie tego paradoksu Ewangelii w 
Jezusie, On wychwala Ojca. 
- 10 różańca, rozważając daną tajemnicę 
3) Lektura listu: pkt 6 

Wtorek – 21.05. Tajemnica 1 – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie 

1) Tekst do odczytania: Mt 3,13-17 + Flp 2,5-11 
2) Refleksja do tekstu: 
- Jezus, jako sługa przychodzi, ogołocony, aby nas wyprowadzić z grzechu do życia. To On 
przyjmuje nasze grzechy w rzece Jordan i wychodzi z niej aby przypomnieć człowiekowi, że jest 
umiłowanym dzieckiem Boga. 
- 10 różańca, rozważając daną tajemnicę 
3) Lektura listu: pkt 7-8 

Środa - 22.05. Tajemnica 2 – Cud na weselu w Kanie Galilejskiej 

1) Tekst do odczytania: J 2,1-11 + J 7,37-39 
2) Refleksja do tekstu: 
- Brak wina to symbol braku życia i radości w człowieku. Ten brak Jezus chce zapełniać w mocy 
Ducha Świętego. Każdy brak życia Jezus jest w stanie zapełnić człowiekowi udzielając swojej 
łaski. 
- 10 różańca, rozważając daną tajemnicę 
3) Lektura listu: pkt 9-10 

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. 
1. 22 maja 2019r. (środa) o godz. 18.00 w kaplicy DD Tabor odbędzie się Wieczór Charyzma-

tyczny. Serdecznie zapraszamy. 
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