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 Teksty do medytacji od 5.03.2020 r.  
 

Kochani!  
 Kontynuujemy drogę wiary razem z Maryją. Codzienna praca powinna zająć ok 15 min.  
Ten etap ma być dla nas formą wdzięczności Maryi za zawierzenie Jej naszej wspólnoty, które 
dokonało się rok temu. Ma pogłębić relację z Nią i świadomość Jej towarzyszenia nam na drodze 
wiary. 
  
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 
 

 
Czwartek: 
Tytuł: Najświętsza Maryja Panna z Wieczernika 
 
Maryja obecna w pierwszym gronie uczniów Chrystusa, Kościół dostrzega Matkę, otaczającą mi-
łością początki pierwotnej wspólnoty oraz świetlany wzór wspólnej modlitwy. Maryja jest: 
- Dziewicą pełną Ducha Świętego. Albowiem Bóg ubogacił Maryję darami Ducha Świętego. Ta 
którą przy Wcieleniu Słowa ocienił Duch Święty, przy narodzeniu nowego Ludu znowu otrzymuje 
pełnię Daru Bożego. 
- Wzór Kościoła, zwłaszcza modlitwy, Bóg bowiem dał nam w Maryi przedziwny wzór modlitwy w 
młodym Kościele. Matkę Jezusa modlącą się razem z Apostołami. Maryja, która modląc się ocze-
kiwała przyjścia Chrystusa w gorących błaganiach przyzywa obiecanego Pocieszyciela. Maryja jest 
także przykładem zgody, jedności i pokoju, posłuszeństwa głosi Ducha, czujności w oczekiwaniu 
na drugie przyjście Chrystusa oraz rozpowszechniania Bożego Słowa. 
 
Teksty biblijne do krótkiego rozważania: 
- Dz 1,14 – Maryja obecna pośród rodzącego się Kościoła 
- Dz 2,42 – choć nie wspomina się tu Maryi, widać jak Jej wpływ z początków Kościoła pomógł 
ukształtować obecną wspólnotę. 
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Maryja jest od początku obecna w Kościele. Jakie miejsce w Kościele Ty Jej 
przypisujesz? Czy doceniasz wpływa Maryi na pierwszą wspólnotę? Jaki wpływa Maryja 
ma dziś na Ciebie i na naszą wspólnotę w Twojej opinii? 

• Proś Maryję, aby również kształtowała naszą wspólnotę.. 

• 10 różańca, tajemnica Przemienia na górze Tabor.  
 
Piątek: 
Tytuł: Maryja Nowa Niewiasta 
 
Już od II wieku zwłaszcza za sprawą św. Justyna i św. Ireneusza, Maryja jest w Kościele uznawana 
za nową Ewę, czyli nową Niewiastę, ściśle zespoloną z nowym Adamem, czyli Chrystusem. Na-
prawia Ona swą wiarą i posłuszeństwem zło wyrządzone ludzkości przed niedowiarstwo i niepo-
słuszeństwo dawnej Ewy. św. Ireneusz pisał: Węzeł nieposłuszeństwa splątany przez Ewę został 
rozwiązany przez posłuszeństwo Maryi. To, co związała dziewica Ewa przez niewierność, Maryja 
dziewica rozwiązała przez wiarę. Maryja jest pierwowzorem Kościoła. Jest Niewiastą obiecaną w 
Protoewangelii, którą Elżbieta nazywała błogosławioną między niewiastami. Z niej Syn Boży stał 
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się człowiekiem (Ga 4,4), Jej to na weseli w Kanie zapowiedział swoją godzinę (J 2,4), Ona spełniła 
macierzyńską rolę pod Krzyżem (J 19,26) i zabłysła na niebie odziana w słońce i uwieńczona 
gwiazdami (Ap 12,1). 
Maryja jest więc: 
- Początkiem nowego stworzenia, Najświętszą Dziewicę ukształtowaną przed łaskę Świętego Bóg 
uczynił początkiem nowego stworzenia 
- Nowa ziemia na której już od niepokalanego poczęcia mieszka sprawiedliwość 
- początkiem nowego ludu 
- uczennicą nowego Prawa 
- niewiastą której Bóg dał nowe serce 
- niewiastą przygotowującą nowe wino dla Kościoła 
panną wierną, która całym serce przylgnęła do ofiary Nowego Przymierza 
- nowe Jeruzalem, czyli miasto święte, w którym Bóg uczynił swój przybytek 
 
Teksty biblijne do krótkiego rozważania: 
- Rdz 3,15 – Nowa niewiasta 
- Łk 1,42 – Tytuł Maryi padający z ust Elżbiety 
- Al 12,1 – niebiańska chwała Niewiasty 
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy widzisz początek nowego stworzenia, w którym udział bierze Maryja? Czy 
dostrzegasz, że Maryja jest pierwszym nowym stworzeniem? 

• Proś Maryję, aby pomogła kształtować Ciebie, jako nowe stworzenie, wyzwolone z 
grzechu, a żyjące w łasce Boga. 

• 10 różańca, tajemnica Ustanowienia Eucharystii.  
 
Sobota: 
Tytuł: Święte Imię Maryi 
 
Wspomnienie Imienia Maryi przypada na 12 września. Czcimy Jej imię ze względu na bycie Marką 
Jezusa oraz na Jej misję w historii zbawienia. Jej Imię czczone jest jako: 
- chwalebne, Bóg bowiem na podobieństwo imienia Judyty będącej figurą Maryi, wsławił Jej Imię, 
że Jej chwała nie zejdzie z ust ludzkich 
- święte – wskazuje na Niewiastę, która cała była pełna łaski i znalazła łaskę u Boga 
- macierzyńskie, ponieważ Jezus umierając na ołtarzu krzyża dał nam za Matkę Maryję, dla umoc-
nienia ludu Bożego. 
- opiekuńcze, Maryję wzywamy jako Markę w wielu potrzebach. 
 
Testy biblie do rozważania: 
- Jdt 13,18-19 pochwała imienia 
- Łk 1, 48 – błogosławione Imię Maryi 
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Jak traktujesz imię Maryja? Jak Je używasz? Czy masz szacunek do imienia Maryi? 

• Dziękuj dziś Maryi za Jej istnienie, za Jej historię życia, która ma wpływ także na Twoje 
życie. 

• 10 różańca, tajemnica Modlitwa i krwawy pot Jezusa w Ogrójcu.  
 
Niedziela: 
Tytuł: Maryja Służebnica Pańska 
 
Maryja sama tak siebie określa, w dwóch momentach Ewangelii Łukasza. By dobrze to zrozumieć, 
należy czytać go w świetle Pieśni o Słudze Pańskim u Proroka Izajasza oraz w świetle tego, co 
uczynił Jezus, który sam przyszedł służyć człowiekowi (Mt 10,45). Ten tytuł podkreśla miłosierny 
plan zbawienia, w którym Bóg ustanowił Maryję, Pokorną Służebnicą Swoją. Maryja zaś, zgadza-
jąc się na słowo Boże, stała się Matką Jezusa, a przyjmując zbawczą wolę całym sercem nie po-
wstrzymana żadnym grzechem całkowicie poświęciła samą siebie, jak Służebnica Osobie i dziełu 
Syna, pod Jego zwierzchnictwem i wespół z Nim z łaski Boga, służąc tajemnicy odkupienia. Dlate-
go wzywamy Maryję jako szafarkę Miłosierdzia, która całkowicie poświęciła się służbie Bożej i 



dziełu Syna dla zbawienia. Maryja, jako służebnica pokorna, jest wyniesiona do królewskiej god-
ności, która wiele oddała Chrystusowi. Ten który nazwał Ją pokorną służebnicą, wywyższył Ją 
również jako chwalebną Królową u boku Syna.  
 
Teksty biblijne do rozważania: 
- Łk 1,38 – Maryja, służebnica Pańska 
- Łk 1,47-49 – błogosławiona Dziewica w pokoleniach 
- Iz 42,1-7; 49,1-9; 50,1-11; 52,1-53,12 – Sługa Jahwe a Służebnica Pańska 
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Jakie pojęcie służby w sobie noszę? Czy umiem służyć? Kim dla mnie jest Służebnica 
Pańska? Jak odkrywam służbę Maryi wobec Boga? Jak odkrywam służbę Maryi wobec 
Kościoła? 

• Proś Maryję o ducha służby dla siebie samego. 

• 10 różańca, tajemnica Biczowanie Jezusa. 
 
Poniedziałek: 
Tytuł: Najświętsza Maryja Panna, świątynia Pańska 
 
W Piśmie Świętym Kościół nazywa się Świątynią (por Ef 2,19-21), ale i wierni z powodu itp. miesz-
kającego w ich sercach Boga są świątynią Boga (1 Kor 3,16-17). Maryja jest świątynią, ponieważ: 
- w niepokalanym łonie nosiła samego Syna Bożego, stała się prawdziwą świątynią prawdziwego 
Boga 
- zachowała w sercu Słowo Boże, gorąco kochała Jezusa i wiernie strzegła Jego nauki. 
Ten tytuł sławi Jej macierzyńską godność oraz świętość Jej życia. Maryja jest nazywana świątynią 
świętą, zbudowaną przez Boga dla Jego Syna z niewymownym kunsztem. Zwie się też, szczególną 
świątynią chwały Bożej ze względu na posłuszeństwo wiary i misterium Wcielenia, świątynią 
sprawiedliwości przybytkiem miłosierdzia dla nas grzeszników, świątynią pełną Ducha Świętego.  
Wobec Maryi stosowane są również podobne obrazy i określenia: Przybytek (por Ps 46,4-5; Ap 
21,3), dom złoty, pałac królewski i arka przymierza (litania loretańska).  
 
Teksty biblijne do rozważania 
- Ap 21,3 – Maryja jako przybytek 
- Ps 46,5-6 – Bóg we wnętrzu Maryi 
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy dostrzegam, jak Bóg mieszkał w życiu Maryi? Czy dostrzegam, jakie łaski w Niej 
złożył Bóg? Czy postrzegam siebie, jako Świątynię Boga? 

• Proś Maryję, aby pomogła Ci uporządkować swoje wnętrze, aby świątynia Twojego 
ciała była zawsze świątynią Boga. 

• 10 różańca, tajemnica Cierniem Ukoronowania Jezusa.  
 
Wtorek: 
Tytuł: Najświętsza Maryja Panna, Matka Kościoła 
 
św. Paweł VI na koniec trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II ogłosił, że Maryja jest Matką Ko-
ścioła, to jest całego ludu chrześcijańskiego, tak wiernych jak pasterzy, którzy nazywają Ją Matką 
Najdroższą. Od tego momentu to wezwanie zaczęto stosować wobec Maryi. Obraz ten pokazuje 
macierzyńską rolę, jaką Maryja spełniła w dziele zbawienia: 
- we Wcieleniu, w którym Maryja przyjęła Syna Bożego niepokalanym sercem, poczęła Go w 
dziewiczym łonie i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła rodząc jego Założyciela. 
- Mękę Chrystusa, gdyż Jednorodzony Syn Boży przybytku do krzyża ustanowił swoją Matkę, Mat-
ką Kościoła 
- Zstąpienie Ducha Świętego, kiedy to Maryja łączyła swe błagania z prośbami uczniów Chrystusa i 
stała się wzorem modlącego się Kościoła 
- Wniebowzięcie Maryi, gdyż wyniesiona do niebieskiej chwały otacza macierzyńską miłością Ko-
ściół pielgrzymujący i wspiera go w dążeniu do wiecznej ojczyzny aż nadejdzie pełen blasku dzień 
Pana. 



 
Teksty biblijne do rozważania: 
- Łk 1,25-37 – rola Maryi podczas Wcielenia Syna Bożego 
- J 19,26-27 – rola Maryi podczas Męki Chrystusa 
- Dz 1,14 – rola Maryi w początkach Kościoła 
- Ap 21,3 – rola Maryi przebywającej w niebieskiej chwale 
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy postrzegam Kościół jako Matkę? Czy Maryja jest dla mnie Matką, czyli czy 
towarzyszy mi w ważnych momentach mojego życia? Wróć do tych chwil i zobacz z 
dzisiejszej perspektywy Jej obecność lub Jej brak. 

• Dziękuj Maryi za Jej troskę o cały Kościół, w tym o Ciebie. Maryja zawsze troszczy się o 
Kościół. 

• 10 różańca, tajemnica Droga Krzyżowa Jezusa. 
 
Środa: 
Tytuł: Najświętsza Maryja Panna, wzór cnót 
 
Maryja jest przykładem cnoty. Podczas gdy Kościół w osobie Maryi już osiąga doskonałość, dzięki 
której istnieje nieskalany i bez zmazy, chrześcijanie ciągle jeszcze starają się oto, by przezwycięża-
jąc grzech wzrastać w świętości. Dlatego wznosimy oczy ku Maryi, która świeci całej wspólnocie 
jako wzór cnót: 
- wzór wzniosłej miłości, dlatego wierni modlą się: spraw aby Twój Kościół posłuszny jak Ona 
przykazaniu miłości, stałe się dla wszystkich narodów sakramentem Twoje miłości. 
- wzór wiary i nadziei, dlatego wierni proszą, aby Kościół wpatrując się nieustannie w Świętą 
Dziewicę pałał gorliwą wiarą i umacniał się w nadziei przyszłej chwały 
- najgłębszej pokory: będącej służebnicą Pana 
- wytrwałej i jednomyślnej modlitwy, bowiem Ona była obecna razem z Apostołami na modlitwie 
 
Teksty biblijne do rozważania: 
- Ef 5,27 – obdarowanie człowieka i obdarowanie Maryi 
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Jakie cnoty w sobie dostrzegasz? Jakie cnoty widzisz, że jeszcze potrzebujesz? A jakie 
wady w sobie nosisz i chcesz ich się pozbyć? 

• Proś Boga, przez wstawiennictwo Maryi o cnoty dla siebie i wolność od wad. 

• 10 różańca, tajemnica Ukrzyżowania Chrystusa. 
 

Ogłoszenia  
 

1. Przypominamy, o obowiązkowej modlitwie Anioł Pański w intencji  o otwartość na charyzmaty i jej 
przyjmowanie dla wszystkich członków wspólnoty przez ręce Maryi  oraz zachęcie Pasterza do po-
stu 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 10.03.2020r. (wtorek) o godz. 18.30 w salce Miriam odbędzie się spotkanie członków diakonii 
prowadzenia spotkań i prorockiej. 

4. W dniu 11.03.2020r. (środa) odbędzie się Wieczór Charyzmatyczne. Rozpoczęcie o godz. 18.00. W 
planie spotkania: Konferencja, Msza Święta, Adoracja Najświętszego Sakramentu, Modlitwa o uwol-
nienie i uzdrowienie. Zapraszamy. 

5. W dniu 24.03.2020r. (wtorek) o godz. 18.30 w salce Miriam odbędzie się spotkanie członków diakoni 
modlitwy wstawienniczej. 
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