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 Teksty do medytacji od 19.03.2020 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, Obrończyni Wiary 
 
Maryja jest niewiastą niezwykłej wiary, uczennicą która łączy w sobie w pewien sposób i od-
zwierciedla najważniejsze treści nauki chrześcijańskiej, Matką podtrzymującą i osłaniającą wiarę 
dzieci. 
- Niewiasta niezwykłej wiary: Elżbieta sławiła Ją jako szczęśliwą ponieważ uwierzyła Bożemu po-
selstwu. Dzięki wierze poczęła Syna Bożego. Opierając się na wierze poszła za Jezusem i mężnie 
zniosła pod Krzyżem Jego śmierć. Uwierzyła też w Jego zmartwychwstanie i wiarą natchnioną 
oczekiwała obiecanego Ducha, mającego przyjść od Ojca. 
- Uczennica łącząca w sobie prawdy wiary, bowiem wkroczyła głęboko w dzieje zbawienia. Jej 
Niepokalane Poczęcie ukazuje wolność i hojność Boga w wyborze narzędzi zbawienia i łaski. Jej 
zgodna na zbawcze dzieło Wcielenia wyjaśnia sens i znaczenie współdziałania człowieka ze zbaw-
czym planem Boga. Jej dziewicze porodzenie Syna ujawnia, że Chrystus jest prawdziwym Bogiem i 
prawdziwym człowiekiem, świętej Jej życie i stan, była bowiem dziewicą, oblubienicą i matką, 
ukazują zarys Kościoła. A Jej wniebowzięcie jest zapowiedzią przyszłej chwały człowieka. 
- Matką podtrzymującą wiarę dzieci: Święta Maryja królująca w chwale nieba działa tajemniczo 
na ziemi, wskazując swym dzieciom drogę prawdy. Stąd nierzadko się zdarza, że wierni których 
miłość i cześć względem Maryi się rozwija, nawet pozbawieni duchowej pomocy, zachowują jed-
nak nienaruszoną wiarę. 
 
Teksty biblijne do krótkiego rozważania: 
- Łk 1,45. 48-49 –  doświadczenie wiary Maryi inspiracją dla Jej dzieci 
- Mdr 18,3 – przewodnik na drodze wiary 
- Wj 13,21-22 – słup broniący Naród Wybrany w czasie ucieczki z Egiptu 
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Maryja wiernie od początku troszczy się o swoją wiarę i wiarę Kościoła. Czy w chwilach 
wątpliwości i zachwiania w wierze, prosisz Maryję o pomoc? Czy prosisz Ją, aby strzegła 
Twojej wiary? 

• Proś Maryję, aby zawsze broniła Twojej wiary. 

• 10 różańca, tajemnica Narodzenie Jezusa.  
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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 

 

Piątek: 
Tytuł: Maryja, Matka Pięknej Miłości 
 
Wyrażenie to występuje w Piśmie Świętym, a od X wieku używane jest wobec Maryi zarówno 
przez Kościół wschodni i zachodni. Czcimy w tym tytule tajemnicę i rolę Maryi w dziele zbawienia, 
z radością kontemplując Jej duchowe piękno. Piękno zaś jest odblaskiem świętości i prawdy Boga 
źródła wszelkiego piękna oraz obrazem dobroci i wierności Chrystusa, najpiękniejszego z synów 
ludzkich. Maryja jest piękna, gdyż jest pełna łaski i ubogacona darami Ducha Świętego, a także 
jaśnieje otoczona chwałą Syna u ozdobiona cnotami. Jest piękna ponieważ w piękny sposób uko-
chała Boga, swego wspaniałego Syna i wszystkich ludzi miłością macierzyńską, dziewiczą i oblu-
bieńczą. Jest piękna ponieważ ma udział w tajemnicy poczęcia, narodzenia, śmierci i zmartwych-
wstania Jezusa. Maryja, która jest cała piękna i bez skazy, znajdują się spotęgowane cechy kobiet 
Starego Testamentu, piękność i miłość oblubienicy z Pieśni nad Pieśniami, uroda i mądrość Judy-
ty, blask i wdzięk Królowej, Oblubienicy Króla Mesjasza. Droga piękna zaś jest drogą chrześcijań-
skiej doskonałości, wierni bowiem którzy podążają drogą razem z Maryją, usiłują kroczyć nieu-
stannie ścieżkami sprawiedliwości i proszą Boga, aby stroniąc od brzydoty grzechu, stali się miło-
śnikami duchowego piękna. 
 
Teksty biblijne do krótkiego rozważania: 
- Pnp 4,7 – piękność Maryi 
- Pnp 6,10 – kim jest Maryja? 
- Jdt 11,21 – wyjątkowość Maryi 
- Łk 1,42 – Maryja, błogosławiona wśród wszystkich kobiet ziemi 
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czym dla Ciebie jest miłość? Czym jest dla Ciebie piękno? Czy Maryja uczy Cię  
prawdziwej miłości i piękna? 

• Proś Maryję, aby pomagała Ci dorastać w prawdziwym pięknie i miłości. Proś o cnotę 
miłości. 

• 10 różańca, tajemnica Ofiarowanie Jezusa w Świątyni.  
 
Sobota: 
Tytuł: Maryja, Matka Świętej Nadziei 
 
Sobór Watykański II naucza, że Maryja „tu na ziemi, póki nie nadejdzie Dzień Pana przyświeca 
Ludowi Bożemu pielgrzymującemu jako znak pewnej nadziei i pociechy”. Maryja jest nazywana 
naszą nadzieją i Matką nadziei. W tym tytule odbiera cześć, ponieważ: 
- Ona w ciągu swego życia na ziemi ustawicznie rozwijała cnotę nadziei, całą nadzieję złożyła w 
Panu i oczekiwała z nadzieją i z wiarą poczęła Syna Człowieczego, zapowiedzianego przez proro-
ków 
- wzięta do nieba, stała się nadzieją wiernych, wspomaga bowiem zrozpaczonych oraz ostrzega, 
umacnia i pociesza wszystkich uciekających się do Niej 
- wszystkim dzieciom Adama przyświeca znak pewnej nadziei i pociechy, aż nadejdzie pełen bla-
sku dzień Pana 
 
Testy biblie do rozważania: 
- Łk 1,45 – Maryja, żyjąca nadzieją 
- Tt 2,12-13 – chrześcijanin człowiek nadziei 
- 2 P 3,10 – nadzieja w oczekiwaniu 
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy jesteś człowiekiem nadziei? Czym nadzieja jest dla Ciebie w wierze? Czy w chwilach 
rozpaczy, smutku uciekasz się do Maryi? 

• Proś Maryję o cnotę nadziei dla siebie. 

• 10 różańca, tajemnica Odnalezienia Jezusa w Świątyni.  
 
 
 
 



Niedziela: 
Tytuł: Maryja, Matka Jedności 
 
Kościół jest przekonany, że działanie na rzecz jedności chrześcijan należy szczególnie do funkcji 
duchowego macierzyństwa Maryi. Stąd bł. Paweł VI nazwał Maryję Matką Jedności. Sławimy w 
tym tytule Boga, źródło jedności i zgody. Przypomina on także, że Jezus jest Pośrednikiem między 
Bogiem i ludźmi, który w przeddzień Męki prosił Ojca za uczniami, aby się zespolili w jedno. Przy-
pomina o roli Maryi w jedności Kościoła. W tajemnicy Wcielenia w Jej łonie, Słowo Boże zjedno-
czyło się nierozerwalnie Boską naturę z ludzką. W Męce Chrystusa widzimy Maryję pod Krzyżem, 
do którego Jezus wezwał rozproszone dzieci Boże. W Zesłaniu Ducha Świętego, Maryja obecna 
razem z uczniami w Wieczerniku, uczestniczyła w realizacji obietnicy Ojca, w Duchu zgody i jed-
ności ,pokoju i przebaczenia. 
 
Teksty biblijne do rozważania: 
- Tb 13,15 – szczęście w jedności 
- Dz 1,14 – Maryja obecna w pierwotnym Kościele, dbająca o jedność wspólnoty 
- J 17,20-26 – modlitwa o jedność 
- 1 Kor 10,17 – jedność Kościoła 
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy dbasz o jedność: ze sobą? z Bogiem? w swojej rodzinie? we wspólnocie? Czy 
zapraszasz do tej troski Maryję? Gdzie brakuje Tobie jedności? 

• Proś Maryję o ducha jedności i pojednania. 

• 10 różańca, tajemnica Chrzest w Jordanie. 
 
Poniedziałek: 
Tytuł: Najświętsza Maryja Panna, Królowa Miłosierdzia  
 
Ten tytuł sławi łaskawość, hojność i godność Maryi. Wywyższona w niebie realizuje figurę biblij-
nej królowej Estery, nieustannie błagającej swego Syna o zbawienie ludu, który z ufnością do Niej 
się ucieka w uciskach i zagrożeniach. Jest Ona Królową łaskawą, która doznawszy sama w szcze-
gólny sposób miłosierdzia Bożego, przygarnia wszystkich uciekających się do Niej. Jest pocieszy-
cielką pokutujących i nadzieją nieszczęśliwych. Maryja jest także prorokinią głoszącą miłosierdzie 
Boga. W Pieśni Magnificat dwukrotnie sławi miłosierdzie Boże. Dlatego razem z Maryją, swoją 
Królową, wierni wychwalają Boże Miłosierdzie. 
 
Teksty biblijne do rozważania: 
- Łk 1,49-50.54 – Maryja sławiąca Boże miłosierdzie 
- Est 4,17 – Maryja a Estera 
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czym  dla Ciebie jest Boże miłosierdzie? Jak go doświadczasz? Czy w zbliżaniu się i 
korzystaniu z Bożego miłosierdzia pomaga Ci Maryja? 

• Proś Maryję, abyś zawsze doświadczał Bożego miłosierdzia. 

• 10 różańca, tajemnica Cud na weselu w Kanie.  
 
Wtorek: 
Tytuł: Najświętsza Maryja Panna, Matka Miłosierdzia 
 
Tytuł ten najprawdopodobniej po raz pierwszy nadał Maryi św. Odon, opat z Cluny. Maryja jest 
bowiem Matką Jezusa, widzialne miłosierdzie niewidzialnego Boga. Jest duchową Matką wier-
nych, pełną łaski i miłosierdzia. św. Wawrzyniec z Brindisi mówił: Matka miłosierdzia to znaczy 
jest najmiłosierniejszą, jest Matką najłaskawszą, Matką serdeczną i najdroższą. Maryja w scenie 
Kany galilejskiej prosiła za nowożeńców, teraz będąc w niebie przedkłada Jezusowi potrzeby 
wiernych. Maryja również sama w szczególny sposób doznała miłosierdzia Boga, jak mawiał św. 
Jan Paweł II. 
 
 



Teksty biblijne do rozważania: 
- J 2,1-11 – Maryja, troszcząca się o nowożeńców jak matka 
- Łk 6,36 – miłosierdzie stylem życia chrześcijan 
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy jesteś człowiekiem miłosierdzia? Jak okazujesz miłosierdzie innym ludziom? Czy 
prosisz o miłosierdzie dla innych ludzi? 

• Dziękuj Bogu przez Maryję za miłosierdzie, zawierzając jednocześnie różne osoby 
Bożemu miłosierdziu. 

• 10 różańca, tajemnica Głoszenia Ewangelii i wzywanie do nawrócenia. 
 
Środa: 
Tytuł: Najświętsza Maryja Panna, Matka Bożej Opatrzności 
 
Pod tym tytułem czci się zadania, jakie zlecił Maryi Bóg, którego Opatrzności nigdy nie myśli się w 
swoich zrządzeniach, a uczynił to w tym celu, aby Maryja była: 
- najłaskawszą Matką Chrystusa, gdyż dzięki zrządzeniu Opatrzności Bożej Maryja zrodziła Jezusa, 
Zbawiciela świata 
- troskliwą Matką ludzi, jak polecił Jej z krzyża Jezus 
- szafarką miłosierdzia, gdyż śpieszy z pomocą Kościołowi we wszystkich potrzebach tak jak no-
wożeńcom w Kanie Galilejskiej 
Maryja, jako Matka wstawia się za nami i zabiega o dobra duchowe dla wiernych. Gdyż tak jak 
Bóg nie zapomina o swoim ludzie, tak o swoich dzieciach nie może zapomnieć Matka. 
 
Teksty biblijne do rozważania: 
- Iz 49,15 – Bóg czuwa nad swoimi dziećmi 
- Iz 66,10-14 – pocieszenie płynące od Boga  
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Czy doświadczasz Bożej troski o Ciebie? W czym ona się przejawia? Czy doświadczasz 
troski Maryi o Ciebie? W czym ona się przejawia? 

• Dziękuj Bogu za Jego Opatrzność. Dziękuj Maryi za Jej troskę o Ciebie. 

• 10 różańca, tajemnica Przemieniania na górze Tabor. 
 

 
 
 

 

 

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 postu w intencji wspólnoty 12 dnia miesiąca. 

 

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego wszystkie spotkania wspólnoty zostają zawie-

szone do odwołania. 
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