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 Teksty do medytacji od 26.02.2020 r.  
 
 

Kochani!  

 Matka Boża, Maryja, która króluje w naszej wspólnocie, zaprasza nas, abyśmy potrafili 

wpatrywać się w Nią. Nie chce być Ona naszą Królową tylko z daleka, ale chce być Królową przy 

nas, pośród nas, dla nas. Jako wspólnota nosimy Jej Imię, nosimy je z dumą, nie ze strachem, 

nosimy je w świadomości, że na wzór Maryi, mamy stawać się uczniami Pana. 

 Maryja zawsze prowadzi nas do Jezusa. 

 Dlatego od dzisiaj proponuję każdemu z nas formację drogą Maryi. Sposobów kroczenia 

jej drogą jest wiele. Pamiętamy na pewno, jak w poprzednim roku kroczyliśmy drogą Litanii Lore-

tańskiej, drogą różańcową. W tym roku proponuje nam drogę Maryi, Jej określeń, które funkcjo-

nują w Kościele, a są używane w Kościele katolickim w tzw. mszale Maryjnym. Na każdy dzień 

będziemy rozważać oddzielny Jej tytuł, jego wyjaśnienie, do którego będzie krótkie rozważanie 

oraz zachęta do rozmowy z Maryją. 

 Codzienna praca powinna zająć ok 15 min. Nie jest to długo, aby codziennie stawać przed 

Panem i Maryją. Tym bardziej, jako Pasterz, wzywam, aby te osoby, które nie podjęły formy pracy  

okazały posłuszeństwo i zaufanie, zapraszam do wspólnej drogi. Zachęcam, aby te osoby, które 

trwały wiernie przy rozważaniu Ewangelii, niech wiernie trwają przy Maryi, która jest bogactwem 

Kościoła katolickiego i naszej wspólnoty. 

 Będziemy rozważać również Encyklikę św. Jana Pawła II Redemptionis Mater, które opisu-

je Maryję. To oficjalne nauczanie Kościoła, dlatego warto je sobie przyswoić. 

 Ten etap ma być dla nas formą wdzięczności Maryi za zawierzenie Jej naszej wspólnoty, 

które dokonało się rok temu, a które przypomnieliśmy sobie podczas ostatniego spotkania – 

25.02.2019 r. Będzie to dobra praktyka, gdy rok w rok będziemy odnawiać to Przymierze. 

  
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 
 
 

Środa: 
Tytuł: Wybrana Córka Izraela 
 
W Liturgii Adwentu widzimy Boży plan zbawienia, według którego miłosierny Pan powołał Pa-
triarchów i zawarł z nimi przymierze miłości, nadał Prawo przez Mojżesza, wzbudził Proroków i 
powołał Dawida, z którego rodu miał narodzić się Zbawiciel. Księgi Starego Testamentu zapowia-
dając przyjście Jezusa ujawniają z biegiem czasu coraz jaśniej postać niewiasty, Matki Odkupicie-
la, Dziewicy Maryi, którą Kościół sławi jako radość Izraela i wzniosła Córkę Syjonu. Maryja będąc 
córką Adama, naprawiła winę Ewy swoją niewinnością. Przyjmując z wiarą zwiastowanie Anioła, 
poczęła Syna Bożego w dziewiczym łonie i stała się przez wiarę potomstwem Abrahama. Pod 
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względem pochodzenia jest różdżką z korzenia Jessego, z której wyrosła odrośl, Jezus, nasz Pan. 
Maryja szczerze posłuszna Prawu i całym sercem uległa woli Bożej, jak poucza Sobór Watykański 
II, zajmuje pierwsze miejsce wśród pokornych i ubogich Pana, którzy z ufnością oczekują od Niego 
zbawienia i dostępują go. Wraz z Nią wreszcie wzniosłą Córą Syjonu, po długim oczekiwaniu na 
spełnienie obietnicy przychodzi pełnia czasu i nastaje nowa ekonomia zbawienia, kiedy to Syn 
Boży przyjął z Niej naturę ludzką, aby przez tajemnice swego ciała uwolnić człowieka od grzechu. 
To misterium Bożego zmiłowania i zbawienia przypomina i sławi tytuł Maryi: Wybrana Córa Izrae-
la.  
 
Teksty biblijne do krótkiego rozważania: 
- Rdz 12,1-7 – przez Maryję otrzymają błogosławieństwo ludy całej ziemi 
- Mt 1,1-17 – dzięki Maryi, jako Wybranej Córy przychodzi Zbawiciel, jako syn Dawida i Abrahama 
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

 Czy widzę że błogosławieństwo w moim życiu przychodzi przez Maryję? Czy doceniam 
rolę Maryi w historii zbawienia? Czy doceniam, że przez Nią przyszedł Mesjasz? 

 Jeżeli nie doceniamy roli Maryi, prośmy Ją, aby przemawiała do naszego serca.  

 10 różańca, tajemnica Zwiastowanie NMP.  
 
Czwartek: 
Tytuł: Najświętsza Maryja Panna z Nazaretu 
 
Życie ukryte, jakie prowadził Jezus w Nazarecie jest tajemnicą zbawienia i przykładem świętego 
życia rodzinnego. W domu nazaretańskim Zbawiciel poddany Maryi i Józefowi spędził większą 
część swego pobytu na ziemi. Tytuł ten wyraża rolę, jaką wypełniła Maryja w Nazarecie na rzecz 
Syna i Jego dzieła zbawienia. Jednocześnie przypomina, że święty sposób życia Matki z Synem w 
domu nazaretańskim, objawił się w tym, że Maryja stała się uczennicą Syna, przyjęła Ewangelie i 
zachowywała ją w sercu. Maryja żyjąc w Nazarecie trwała z Józefem w dziewiczym małżeństwie, 
złączeni miłością, wiedli pokorne życie modlitwy, milczenia i pracy, oraz radość, cierpienie i wy-
chowanie Jezusa. 
 
Teksty biblijne do krótkiego rozważania: 
- Łk 2,22.39-40.51 – Jezus żył jako prawdziwe Dziecko, które rosło i nabierało mocy, napełniając 
się mądrością 
- Kol 3,3 – życie ukryte w Chrystusie zaczyna się w ciszy Nazaretu 
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

 Czy widzisz trud Maryi w wychowaniu i trosce o rozwój życia Dzieciątka i Młodzieńca? 
Czy doceniasz ciszę w swoim życiu duchowym? Czy dbasz, aby ona była? Jak ją 
przeżywasz? 

 Proś Maryję, aby również Tobie pomagała w rozwoju życia duchowego. Proś, aby 
Maryja pomaga także doceniać ciszę i w niej żyć. 

 10 różańca, tajemnica Nawiedzenia św. Elżbiety.  
 
Piątek: 
Tytuł: Najświętsza Maryja Panna z Kany 
 
Znak w Kanie należy według relacji ewangelicznej do tajemnicy objawienia Pańskiego. Tajemnica 
tego miejsca ukazuje trzy aspekty: 1) Jezusa, który w Kanie okazał swoją chwałę poprzez podziwu 
godny znak i ukazał się jako Mesjasz obiecany przez Boga, Nauczyciel w którego uwierzyli ucz-
niowie, Pan, którego rozkaz spełniają słudzy, nowy Mojżesz twórca nowego i wiecznego przymie-
rza, Oblubieniec który za Kościół Oblubienicę, oddaje życie na krzyżu, gdyż wypływa z Jego boku 
krew i woda, symbole odkupienia. 2) Kościół, wspólnota uczniów, którzy trwają z wiarą przy Jezu-
sie, są posłuszni Jego nakazom, udzielają pomocy braciom potrzebującym i przez jedność serc 
przygotowują nadejście królestwa. Kościół jest tutaj Oblubienicą, której Oblubieniec codziennie 
przygotowuje ucztę. 3) Maryja, która na weselu pokazała na ziemi pełną troskę o nowożeńców i 
uczniów, nadal troszczy się o wszystkich ludzi. Modli się do Syna, aby zaradził potrzebom swoich 
dzieci. Równocześnie nakazuje ludziom czynić to, czego Syn uczy w Ewangelii. Maryja jak byłą 
obecna w Kanie, tak jest obecna na Eucharystycznej Uczcie Kościoła. 
 



Teksty biblijne do krótkiego rozważania: 
- J 2,1-12 Obecność Maryi w Kanie i Jej zadanie wobec nowożeńców, pełne troski jednocześnie 
rada pełnienia woli Jezusa dla służących 
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

 Czy widzisz troskę Maryi o nowożeńców? Jak ta troska się przejawiała? Czy widzisz 
troskę Maryi o Ciebie? W czym ona się przejawia? 

 Jeżeli ciężko Ci przyjąć pomoc od Maryi, proś za Jej wstawiennictwem o pokorę dla 
siebie i otwarte serce dla Niej. Jeżeli nie masz z tym problemu, dziękuj Jej! 

 10 różańca, tajemnica Narodzenia Pana Jezusa.  
 
Sobota: 
Tytuł: Najświętsza Maryja Panna, Uczennica Pańska 
 
Maryja jest dla nas wzorem ucznia wiernie zachowującego słowa życia. Maryja, będąc ze szcze-
gólnego daru Boga Matką Chrystusa, była też w najdoskonalszy sposób Jego pierwszą i najdosko-
nalszą uczennicą. Maryja w tym tytule przypomina ogromne znaczenie Słowa Bożego, czyli słowa 
zbawienia w życiu uczniów Jezusa. Uprasza dla nich nadprzyrodzoną mądrością, sławi doskonałe 
Prawo Pana i Jego słuszne nakazy. Jej serce strzeże Słowa Pana (Łk 2,41-52), takie serce to zada-
nie każdego chrześcijanina, dziecka Maryi. św. Augustyn skomentował to w taki słowach: „Na 
pewno Święta Maryja spełniała dokładnie wolę Ojca i dlatego większą jest rzeczą dla Maryi być 
uczennicą Chrystusa niż Matką, większym szczęściem jest być uczennicą niż Matką” (Sermo 25,7)  
 
Testy biblie do rozważania: 
- Łk 2,41-52 – serce Maryi napełnione Słowem Pana 
- Łk 11,27-28 Słowa Jezusa potwierdzają postawę Maryi 
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

 Co kryje się w Twoim sercu? Ile jest tam świata a ile Boga?Czy Twoje serce jest 
przepełnione Słowem Pana jak Serce Maryi? 

 Proś dziś Maryję o Serce, które będzie świątynią tylko i wyłącznie Boga, domem dla 
Wcielonego Słowa Bożego, Jezusa. 

 10 różańca, tajemnica Ofiarowania Pana Jezusa w Świątyni.  
 
Niedziela: 
Tytuł: Najświętsza Maryja Panna Pod Krzyżem 
 
Męka Jezusa dopełniła się w członkach Jego Mistycznego Ciała, dręczonych niezliczonymi cierpie-
niami. Obok Krzyża Jezusa stała Maryja, bolejąca, wierna i nieustraszona. Maryja z racji zbawcze-
go współcierpienia słusznie jest sławiona jako Ta, która umocniona wiarą, pokrzepiona nadzieją i 
ogarnięta miłością, stała obok Krzyża, nie szczędząc swego życia. Wówczas dostąpiła ciężkich 
boleści, których nie miała przy narodzinach Syna. Kościół sławi Ją: „Błogosławiona jesteś, Maryjo, 
która nie ponosząc śmierci, wysłużyłaś palmę męczeństwa pod Krzyżem”. Wierni zaś, będąc 
uczestnikami cierpień Chrystusa, powinni się cieszyć, aby mogli się radować i weselić przy obja-
wieniu się Jego chwały, aby podobnie dźwigając codzienny krzyż, zasłużyli na udział w zmar-
twychwstawaniu Chrystusa. 
Kim wówczas była? 
- Pomocnicą Odkupienia, Matką współcierpiącą, złączoną z ofiarą Syna, Najwyższego Kapłana 
- Nową Ewą, na której spełniło się proroctwo o zbawczej roli Niewiasty, jak pierwsza niewiasta 
przyczyniła się do śmierci, tak nowa niewiasta przyczyniła się do życia 
- Matą Syjonu, którą pozdrawiają wszystkie narody, gdyż Ona przygarnęła do siebie wszystkiego 
dzieci zgromadzone przez Jezusa w tajemnicy krzyża 
 
Teksty biblijne do rozważania: 
- Rdz 3,15 i Ap 12,1 – zapowiedź nowej Ewy 
- J 19,25-27 – Maryja będąca pod Krzyżem 
- Kol 1,24 – zaproszenie do tajemnicy krzyża w życiu chrześcijanina 
- Łk 2,34-35 miecz boleści, gdy Jezus stanie się znakiem sprzeciwu 
 



Rozmawiajmy z Maryją: 

 Jakie jest moje podejście do cierpienia w życiu wiary? Czy potrafię je przyjąć, jako jeden 
z elementów drogi wiary? Czy jestem wierny w cierpieniu Bogu, tak samo jak Maryja 
Jezusowi pod krzyżem? 

 Proś dzisiaj Maryję, aby pomagała Ci kształtować swoje serce gotowego do 
przyjmowania cierpienia, aby Twoje serce było wierne Bogu obojętnie od etapu drogi 
wiary. 

 10 różańca, tajemnica Odnalezienia Jezusa w Świątyni. 
 
Poniedziałek: 
Tytuł: Najświętsza Maryja Panna, której powierzono uczniów 
 
Słowa Jezusa umierającego na Krzyżu dotyczące powierzenia Kościół przyjmuje jako testament, w 
którym Chrystus Pan oddał Matce wszystkich uczniów, a Matkę powierzył uczniom. Dlatego mię-
dzy Maryją a uczniami powstała ścisła więź miłości.  
W tej tajemnicy powierzenia uczniów Maryi, uwielbiamy Boga, który każe Maryi mieszkać w Ko-
ściele , jako Matce cieszącej się dziećmi. Maryja jest Matką wierzących, do której wierni uciekają 
się z ufnością. Powierzenie jest częścią tajemnicy męki Chrystusa i współcierpienia Dziewicy. W 
Jej usta Liturgia Kościoła wkłada słowa Apostoła: „wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, 
aby i oni dostąpili zbawienia w Jezusie razem z wieczną chwałą” (2 Tm 2,10). Maryja w tej tajem-
nicy jest porównywana do Matki Machabeuszy, która przyglądając się śmierci synów, zniosła to 
mężnie z powodu nadziei, którą pokładała w Bogu ( 2 Mch 7,1.20-29). Powierzenie Dziewicy, to 
powierzenie miłości i trosce uczniów. W Janie wybrał Jezus wszystkich uczniów na dziedziców 
swojej miłości do Matki. Oni Ją przyjmują jako cenne dziedzictwo Nauczyciela i posłuszni Dziewi-
cy, gorliwie zachowują słowa Nauczyciela. 
 
Teksty biblijne do rozważania: 
- 2 Mch 7,1.20-29 – figura Maryi współcierpiącej i znoszącej cierpienie dzieci 
- J 19,26-27 – testament Jezusa wobec Maryi i uczniów 
- Ps 113,4.9 – Matka cieszy się ze swoich dzieci 
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

 Czy dostrzegasz w Maryi Matkę, która się Tobą opiekuje? Jaką masz relację do Maryi? 
Czy dostrzegasz, że Ona cierpi, gdy Ty cierpisz, cieszy się, gdy Ty się cieszysz? Czy 
dostrzegasz, że Maryja Tobie towarzyszy w życiu? 

 Proś Maryję, abyś dostrzegał w Niej kochającą i troskliwą Markę. 

 10 różańca, tajemnica Chrztu Jezusa w Jordanie.  
 
Wtorek: 
Tytuł: Najświętsza Maryja Panna, Matka Pojednania 
 
Kościół coraz wyraźniej uznawał i uznaje rolę Maryi w pojednaniu ludzi z Bogiem. W pierwszych 
wiekach Ojcowie Kościoła omawiając tajemnicę Wcielenia nierzadko twierdzą, że dziewicze łono 
Matki Pana było miejscem zawarcia pokoju między Bogiem i ludźmi. Z tą doktryną całkowicie 
zgadza się nauczanie Papieży naszych czasów. Maryja stałą się istotnie na mocy swego Boskiego 
macierzyństwa sprzymierzeńcem Boga w dziele pojednania – Jan Paweł II, adhortacja apostolska 
o pojednaniu i pokucie nr 35. W Średniowieczu pisarze Kościoła nazywają Ją drogą pojednania, 
przyczyną powszechnego pojednania i Rodzicielką pojednania, dlatego że z Niej narodził się Jezus, 
będący pojednaniem grzeszników. św. Anzelm pisze: „nie byłoby pojednania, gdybyś Ty nie poro-
dziła dziewiczo”. Wierni uciekają się do Maryi, aby za Jej pośrednictwem uzyskać łaskę pojedna-
nia i czczą Maryję w ten sposób od XII wieku. Dziś dość często ten tytuł tłumaczy się także jako 
Pojednawczynię Grzeszników, zwłaszcza dzięki Misjonarzom Saletyńskim. 
 
Teksty biblijne do rozważania: 
- 2 Kor 5,17-21 – wezwanie do pojednania 
- Ps 145, 8-9 – miłosierdzie Pana nad wszystkim co stworzył, tak samo Serce Maryi jest pełne 
miłosierdzia 
 



Rozmawiajmy z Maryją: 

 Czy słyszę i dopuszczam do siebie również Maryjne wezwanie do nawrócenia i pokuty? 
Czy jestem człowiekiem pokuty? Czy razem z Maryją wynagradzam Bogu za grzechy 

 Proś Maryję, aby Twoje serce było wypełnione Bożym miłosierdziem, aby nie bało się 
podjąć pokuty za grzechy. 

 10 różańca, tajemnica Cud w Kanie Galilejskiej. 
 
Środa: 
Tytuł: Najświętsza Maryja Panna, źródło światła i życia 
 
Ojcowie Kościoła uczą, że misteria Jezusa w całej prawdzie przeżyła Maryja. Duch Święty, który 
uświęca łono Kościoła, mianowicie źródło chrzcielne, aby mógł rodzić dzieci Boże, uświęcił też 
łono Maryi, aby mogło urodzić Pierworodnego wobec braci (Hbr 2,11-15). Duch Święty który 
zstąpił na Maryję, zstępuje także na neofitów, gdy udziela się im sakramentów wtajemniczenia 
chrześcijańskiego. Maryja bowiem wyprzedza macierzyństwo Kościoła, będąc jego typem i wzo-
rem. Widzimy Maryję jako: 
- Karmicielkę, która za sprawą Ducha Świętego zrodziła Jezusa, Chleb życia i Nim karmi lud wierny 
- Matką Światła – gdyż zrodziła Chrystusa, Światłość Świata 
- wzór Kościoła, Kościół bowiem będąc również dziewicą odradza wierzące ludy w czystym źródle 
chrzcielnym oraz naśladując Matkę Chrystusa  składa Ofiarę Eucharystyczna albowiem w sakra-
mentach Kościoła mistycznie odnawiają się zdarzenia, które w całej prawdzie przeżyła Maryja 
- świątynia niebieskich sakramentów, ponieważ w swym dziewiczym łonie nosiła Jezusa, dawce 
sakramentów, w Nim są bowiem ukryte wszelkie skarby zbawienia i łaski 
 
Teksty biblijne do rozważania: 
- J 12,44-50 – Maryja Matką Światłości Świata 
- J 6,35 – Maryja Marką Chleba Życia 
- Łk 10,22 – Maryja objawiająca tożsamość Syna 
- J 14,9 – Maryja, która zna Boga, objawia Kim On jest 
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

 Czy dostrzegasz w Maryi swoją Matkę? Co przed taką relacją Ciebie odrzuca? Dlaczego 
trudno Ci w taką relację wejść? Co pociąga Cię do takiej relacji? 

 Wołaj do Maryi, by pomogła Ci widzieć w Niej Matkę i taką relację z Nią budować. 

 10 różańca, tajemnica głoszenia Ewangelii i wezwanie do nawrócenia.  
 

Ogłoszenia  
 

1. Przypominamy, o obowiązkowej modlitwie Anioł Pański w intencji otwartości 

na charyzmaty i ich przyjmowanie dla wszystkich członków wspólnoty przez ręce Maryi 

 oraz zachęcie Pasterza do postu w intencji wspólnoty 12 dnia miesiąca. 

2. Posługa modlitwą wstawienniczą prowadzona jest w pierwszą i trzecią środę miesiąca 

w godz. od 17.00 do 18.00 w salce Miriam. Zapisy przez formularz na stronie internetowej 

www.miriam.rzeszow.pl.  

3. W dniu 26.02.2020r. (środa) o godz. 19.00 w Bazylice oo. Bernardynów w Rzeszowie odbę-
dzie się Msza Święta dla członków Odnowy Diecezji Rzeszowskiej.  
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