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 Teksty do medytacji od 12.03.2020 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, obraz Kościoła 
W Maryi, jak uczy Sobór Watykański II, Kościół podziwia i wysławia wspaniały owoc Odkupienia i 
jakby w przeczystym obrazie z radością ogląda to, czym cały pragnie i spodziewa się być. Maryja, 
zwierciadło Bożego Majestatu, przedstawia przeczysty obraz Kościoła, jako: 
- Uczennicę doskonałą w naśladowaniu Chrystusa. Dlatego pokornie prosimy, aby Kościół w Nią 
wpatrzony szedł wiernie za Chrystusem, i kształtował się z dnia na dzień na obraz Jezusa, jaki 
podziwia i wysławia w Jego chwalebnej Matce 
- Dziewicę odznaczającą się nienaruszoną wiarą, do której Kościół upodabnia się nieustannie, 
albowiem i on jest dziewicą, która nieskazitelnie i w czystości dochowuje wiary danej Oblubień-
cowi 
- Oblubienicę złączoną z Chrystusem nierozerwalnym węzłem miłości i zjednoczoną z Jego męką. 
Kościół przypatrując się Jej w świetle Słowa, które stało się człowiekiem, ze czcią głębiej wnika w 
najwyższą tajemnicę Wcielenia i coraz bardziej upodabnia się do swego Oblubieńca 
- Matkę płodną za sprawą Ducha Świętego, zatroskaną o dobro wszystkich ludzi. Kościół naśladu-
jąc Jej miłość oraz spełniając wiernie wolę Ojca dzięki przyjmowanemu z wiarą Słowy Bożego sam 
także staje matką, przez przepowiadanie bowiem i chrzest rodzi do nowego i nieśmiertelnego 
życia synów z Ducha Świętego poczętych i z Boga zrodzonych. 
- jako Królową ozdobioną klejnotami cnót, mającą udział w chwale swego Pana naw wieki. W Niej 
Kościół ogląda przeczysty obraz swojej przyszłe chwały. 
 
Teksty biblijne do krótkiego rozważania: 
- Mdr 7,26 – Maryja zwierciadło i obraz Boga 
- Łk 1,31 – Matka Syna Bożego 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy Maryja jest dla mnie wzorem człowieka wiary? W czym Maryja mnie pociąga? W 
czym Maryja mnie razi? 

• Proś Maryję, aby odbijała w Tobie swoją wiarę i relację z Bogiem. 

• 10 różańca, tajemnica Zmartwychwstania Jezusa  
 
Piątek: 
Tytuł: Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny 
Wyrażenie Serce Dziewicy należy rozumieć w sensie biblijnym: oznacza ono samą osobę Maryi. 
Jej najgłębsze i jedyne być, centrum i źródło życia wewnętrznego: umysłu, pamięci, woli i miłości. 
Oznacza też ducha niepodzielnego, jakim ukochała Boga i braci, oraz poświęciła się gorliwie 
zbawczemu dziełu Syna. W tym tytule sławimy również miłosierdzie Boga, który dając Kościołowi 
Serce Jezusa, jako świadectwo swej miłości, dał Kościołowi również Serce Maryi, jako wzór serca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Telefon Wspólnoty 
� 884-315-151 

 
 

Struktura Wspólnoty: 
 

ks. Damian Ziemba 
Pasterz 

tel. 791-386-047 
e-mail: mini-damian@o2.pl 

Barbara Zacharska 
Lider 

tel. 607-433-848 
e-mail: b-lech@wp.pl 

 

Marcin Zacharski 
V-ce lider 

 

Andrzej Paśkiewicz 
V-ce lider 

 
 



 
 
 
 

Animatorzy  
diakonii 

  

 
Ewelina Konieczna 

diakonia modlitewna 
  

Andrzej Paśkiewicz 
diakonia uwielbienia 

 

Magdalena Gola 
diakonia prowadzenia 

spotkań 
 

Marcin Zacharski 
diakonia modlitwy  

wstawienniczej  
 
 

Wojciech Wojdyło 
diakonia liturgiczna 

  
 

Klaudia Winiarska 
diakonia wprowadzająca 

Konrad Przydział 
diakonia medialna 

  

Alicja Cyrnek 
diakonia organizacyjna 

  
 
 

Barbara Zacharska 
diakonia prorocka 

 

nowego człowieka Nowego Przymierza. Dokumenty Kościoła określają Serce Maryi jako dom 
Słowa oraz Świątynia Ducha Świętego, ze względu na Ducha Bożego stale w Niej mieszkającego. 
Serce to nie przedstawia się jako Niepokalane, czyli wolne od grzechu pierworodnego, jako serce 
mądre, ponieważ Maryja porównując proroctwa z faktami, przechowywała w nim pamięć o sło-
wach i sprawach dotyczących tajemnicy zbawienia, serce pojętne które składania się do przyka-
zań Pańskich, serce nowego według zapowiedzi proroka Ezechiela przyodziane w łaskę Bożą wy-
służone przez Chrystusa, serce ciche na podobieństwo Serca Jezusowego, serce proste, czyli dale-
kie od wszelkiej nieszczerości, całe zaś przeniknięte Duchem Prawdy, serce czyste czyli zdolne 
oglądać Boga, według błogosławieństwa Jezusowego, serce mocne w spełnianiu woli Bożej, serce 
czujne, gdy Chrystus spoczywał w grobie, Serce Maryi czuwało w oczekiwaniu na Zmartwych-
wstanie Chrystusa. 
 
Teksty biblijne do krótkiego rozważania: 
- Syr 24,25 – serce napełnione mądrością 
- Ez 18,31 – serce Maryi to serce człowieka nowego 
- Ez 36,26 – serce Maryi to spełnienie obietnicy Ojca 
- Ef 4,23-24 – serce Maryi to serce odmienione przez Boga 
- Mt 11,29 – serce Maryi, pokorne i ciche 
- Mt 5,8 – czyste serce Maryi 
- Pnp 5,2 – serce Maryi, serce czuwające 
- Łk 2,19 – serce Maryi żyjące Słowem Boga 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Jakie jest Twoje serce? Do kogo ono należy? W czym Twoje serce jest zatwardziałe, 
stare, pogańskie? 

• Proś Maryję, aby odmieniała Twoje serce, na wzór Jej Niepokalanego Serca. 

• 10 różańca, tajemnica Wniebowstąpienie Jezusa.  
 
Sobota: 
Tytuł: Maryja, Królowa Wszechświata 
Kościół obchodzi takie wspomnienie od roku 1954. Jej godność Królewska należy do tajemnicy Jej 
pełnego uwielbienia i doskonałego upodobnienia do Syna, Króla wszystkich wieków. Dokumenty 
Kościoła stwierdzają, że Maryja z ciałem i duszą została wzięta do chwały niebieskiej i wywyższo-
na przez Pana, jako Królowa wszystkiego. Skoro królestwo Jezusa nie jest z tego świata, królowa-
nie Maryi nie dotyczy porządku natury, ale porządku łaski. Kościół docenia w tym określeniu czte-
ry elementy: 
- Maryja jest Królową chwalebną w niebie, gdyż na ziemi była Pokorną Służebnicą. Bóg Ojciec 
wywyższając swojego Syna umieścił po swojej prawicy, również Maryję wywyższył ponad chóry 
Aniołów. 
- Maryja jest Królową Matką, ponieważ była Rodzicielką Króla Mesjasza. Jest również naszą Mat-
ką. 
- Maryja jest Królową błagającą, która wywyższona razem z Synem króluje chwalebnie i wstawia 
się za wszystkimi ludźmi jako Pośrednicza łaski i króla wszechświata. 
- Maryja jest Królową będącą prawzorem przyszłej chwały Kościoła, to bowiem co stało się Jej 
udziałem jako najznakomitszego członka Kościoła, będzie też udziałem członków Mistycznego 
Ciała. Stąd też słusznie Kościół prosi Maryję o wstawiennictwo, aby jego członki osiągnęły chwałę 
przygotowaną dla dzieci Bożych w królestwie nieba. 
 
Testy biblie do rozważania: 
- Ap 19,16 – Maryja, Matka Króla 
- Łk 1,38.48 – Królowa, która służy 
- Iz 9,2-7 – panowanie Maryi 
- Ps 45,10 – określenia Królowej 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Jakie obraz królowania Maryi w sobie nosisz? Co oznacza dla Ciebie królowanie Maryi? 
Gdzie potrzeba, aby Maryja w Tobie jeszcze zakrólowała? 

• Przyjmij dziś do swojego serca Maryję, jako Królową. 

• 10 różańca, tajemnica Zesłania Ducha Świętego.  
 
 



Niedziela: 
Tytuł: Maryja, Matka i Pośredniczka łask 
Od 1921 r. papież Benedykt XV zezwolił na używanie takiego tytułu wobec Maryi. Sobór Waty-
kański II w 1964 r. wyłożył obszernie rolę Maryi w misterium Chrystusa i Kościoła oraz dokładnie 
wyjaśnił sens i znaczenie pośrednictwa Maryi: „Macierzyńska rola Maryi w stosunku do ludzi żad-
ną miarą nie przyćmiewa i nie umniejsza tego jedynego pośrednictwa Chrystusa, lecz ukazuje 
jego moc. Cały bowiem zbawienny wpływ Maryi na ludzi wywodzi się nie z jakiejś konieczności 
rzeczowej, lecz z upodobania Bożego i wypływa z nadmiaru zasług Chrystusa, na Jego pośrednic-
twie się opiera, od tego pośrednictwa całkowicie jest zależny i z niego czerpie całą moc swoją, nie 
przeszkadza zaś w żaden sposób bezpośredniej łączności wiernych z Chrystusem, przeciwnie, 
umacnia ją”. Sławimy w niej przede wszystkim Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego 
człowieka, jedynego Pośrednika, który zawsze żyje aby się wstawiać za nami. Zarazem Maryję, 
Matkę i Pośredniczkę łaski, ponieważ Bóg Ojciec w przedziwnym zamyśle swojej miłości ustano-
wił Ją Marką i pomocnicą Odkupiciela. Maryja jest Matką łaski, ponieważ nosiła w swym czystym 
łonie prawdziwego Boga i człowieka oraz wydała na świat Twórcę łaski. Maryja jest Pośredniczką 
łaski ponieważ była pomocnicą Chrystusa w uzyskiwaniu dla nas największej łaski, mianowicie 
zbawienia, życia Bożego i chwały bez końca. Pośrednictwo Maryi rozumiemy jako szafarstwo 
macierzyńskiej miłości, wstawiennictwo, przebaczenie, orędownictwo. 
 
Teksty biblijne do rozważania: 
- 1 Tm 2,5 – Maryja, Matka jedynego Pośrednika 
- Hbr 7,25 – Maryja, Matka Zbawiciela 
- Ap 22,17 – Maryja, wzywająca do bliskości, zaspokajająca pragnienie 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy przyjmujesz pośrednictwo Maryi? Dlaczego tak / nie? 

• Proś Maryję, abyś każdego dnia żył w Bożej łasce. 

• 10 różańca, tajemnica Wniebowzięcia Maryi. 
Poniedziałek: 
Tytuł: Maryja, źródło zbawienia 
Maryja pod tytułem źródło występuje w tekstach Kościoła wschodniego i zachodniego. Nadaje się 
Jej bowiem tytuły: źródło wody żywej, źródło miłości, źródło łaskawości, źródło łaski, źródło miło-
sierdzia, źródło zapieczętowane, źródło zbawienia. Od VI wieku istnieje sanktuarium w Konstan-
tynopolu: Maryi, Życiodajnego Źródła. W tym sanktuarium i w wielu podobnych tryska źródło, z 
którego wierni czerpią wodę dla siebie. W tym tytule czcimy: 
- Boskie Macierzyństwo Maryi, ponieważ przez Nią Pan Bóg otworzył nam zdrój zbawienia. Mary-
ja bowiem w przedziwny sposób zrodziła Słowo Wcielone, źródło wody żywej. On sam jest praw-
dziwą świątynią Boga, z której wypływają wody zbawienia uzdrawiające wszystko, czego dosię-
gną. On zaprasza do siebie spragnionych, by przyszli i pili, to jest aby otrzymali dar Ducha Święte-
go ci, którzy wierzą w Niego. 
- duchowe macierzyństwo Kościoła, jest on bowiem troskliwą matką, gaszącą pragnienie wier-
nych poprzez użyczenie im wody zbawienia wypływającej z boku Chrystusa, którą zachowuje w 
sakramentach zawsze płodną i czystą. Czyni to zwłaszcza w Eucharystycznej Uczcie, gdzie wierni 
czerpią z radością wody ze zdrojów Zbawiciela. 
- udzielanie Ducha Świętego wyrażane często w Piśmie Świętym rozlewanych wód. Źródłem z 
którego wypływa woda są: Chrystus i sakramenty przez Niego ustanowione. 
 
Teksty biblijne do rozważania 
- Ez 47,1-12 – źródło świątyni 
- Iz 12,3 – woda czerpana ze źródeł zbawienia 
- Iz 44,3-4 – woda, symbol zbawienia 
- Iz 55,1 – darmowa woda 
- J 7,37 – Jezus, dawca wody życia 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy Maryja daje mi życie? Jakie pragnienie mojego życia zaspokaja Maryja? 

• Proś Maryję, aby pomagała Ci czerpać wodę zbawienia. 

• 10 różańca, tajemnica Ukoronowania Maryi na Królową Nieba i Ziemi.  
 
 



Wtorek: 
Tytuł: Maryja, Matka i Mistrzyni życia duchowego 
Maryja Matka i Mistrzyni życia duchowego 
Tytuł ten został ukuty w środowiskach karmelitańskich, tłumacząc go jako Maryję oddaną gorli-
wej modlitwie, wiodącej życie ukryte oraz rozważającej w sercu słowa Pana i spełniającej uczynki 
miłości. Uważają Maryję za Mistrzynię, gdyż była doskonałą uczennicą Chrystusa, a dzieci które 
nieustannie rodzi dla Boga przynagla dobrocią i pociąga przykładem doskonałej miłości. Tytuł ten 
uwypukla: 
- Mistrzynię, która zachowuje w sercu słowa Pana, uczy nas swoim przykładem bojaźni Pańskiej. 
Patrząc na Nią jako wzór ewangelicznego życia, uczymy się kochać Boga nade wszystko i kontem-
plować Jego słowo i gorliwie służyć braciom. 
- Matkę, która zachęca nas mile byśmy wstępowali na Górę Pana, którą jest Jezus. Jest to Matka, 
przez którą przemawia Mądrość.  
 
Teksty biblijne do rozważania: 
- Ps 34,12 – nauka bojaźni Bożej 
- Iz 2,3 – nauka kroczenia drogą Pana 
- Łk 2,19 – zachowywanie nauki w sercu 
- Prz 8,34 – szczęście słuchania nauki 
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy Maryja jest dla mnie przewodniczką w życiu duchowym? Czego uczę się od Maryi w 
życiu duchowym? 

• Zawierz Maryi swoją drogę wiary. 

• 10 różańca, tajemnica Zwiastowania Maryi. 
Środa: 
Tytuł: Maryja, Matka i Nauczycielka Dobrej Rady 
w 1903 r. papież Leon XIII wpisał to wezwanie do Litanii Loretańskiej. Jednak nabożeństwo ku Jej 
czci wywodzi się z kręgu rodziny augustiańskiej, które założyło takie sanktuarium w Genazzano 
pod Rzymem. Jest Matką Jezusa, Przedziwnego Doradcy. Ona całe życie spędziła pod kierownic-
twem Ducha rady, który Ją przeniknął, całym sercem przyjęła zamysł Bożej miłości, aby wszystko 
zjednoczyć w Chrystusie. Czcimy ją jako Matkę i Nauczycielkę ubogaconą darem mądrości. Mary-
ja dzieli się tymi darami ze swoimi dziećmi i uczniami, upominając by czynili wszystko co Chrystus 
poleci. 
 
Teksty biblijne do rozważania: 
- Mdr 7,7-13 – mądrość jako skarb 
- J 2,5 – rada Maryi w Kanie 
- Prz 8,14 – zalety mądrości 
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Jakie rady w ciągu życia zastosowałem od Maryi? Jakich nie zastosowałem? Czy wyszło 
mi to na dobre czy nie? 

• Proś Maryję o rady na swoje życie i o siły do ich zastosowania. 

• 10 różańca, tajemnica Nawiedzenia św. Elżbiety. 

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