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Spotkania Wspólnoty 
odbywają się 

według harmonogramu 
umieszczonego na stro-

nie Wspólnoty 
w Domu Diecezjalnym 

„Tabor” 
ul. Połonińska 25 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Teksty do medytacji od 26.03.2020 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, Matka Pocieszenia 
 
W wydarzeniach, w których wszechmogący i miłosierny Bóg spieszy z pomocą swemu ludowi w 
ucisku lub na wygnaniu Pismo Święte przedstawia jako pociechę Boga. Największą zaś pociechą 
dla ludzi jest Chrystus, którego Ojciec posłał na świat, aby opatrywał rany serc złamanych i roz-
proszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Najświętsza Maryja Panna również nazywana jest 
Matką Pocieszenia albo Pocieszycielką strapionych. Przez Nią Bóg zesłał swojemu ludowi Jezusa 
Chrystusa źródło pociechy. Maryja została pocieszona przez Zmartwychwstanie Jezusa, mimo 
smutku Męki i Śmierci krzyżowej Syna. Maryja, jak naucza Sobór Watykański II, przyświeca ludowi 
Bożemu pielgrzymującemu jako znak pewnej nadziei i pociechy. 
 
Teksty biblijne do krótkiego rozważania: 
- 2 Kor 1,3-5 – Bóg dawca pociechy 
- Ps 87,3-7 – wyjątkowość Maryi 
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Jak przeżywam swoje smutki/ żale/ ucisk/ porażki? Czy szukam wtedy pocieszenia u 
Maryi? Czy widzę w Maryi wsparcie w trudnych i bolesnych momentach mojego życia? 

• Zaproś Maryję w trudne, bolesne i smutne momenty i miejsca swojego życia. 

• 10 różańca, tajemnica Ustanowienie Eucharystii.  
 
Piątek: 
Tytuł: Maryja Panna od wyzwolenia 
 
Pod tym tytułem Maryja w sposób szczególny jest czczona w granicach  Aragonii i Katalonii oraz 
w licznych rejonach Ameryki Łacińskiej. Działał tam zakon NMP od Wyzwolenia, który skupiał się 
na wykupie niewolników. W tym tytule chwalimy Jezusa, który jest Odkupicielem ludzkości, a 
przez swoją ofiarę wysłużył ludziom prawdziwą wolność dzieci Bożych. Maryja jest bowiem, słu-
żebnicą odkupienia: 
- jako nowa Judyta – jak bowiem dawna Judyta wyzwoliła lud od oblężenia Holofernesa, tak Ma-
ryja walcząc przeciw dawnemu wężowi, wyświadczyła dobrodziejstwo wolności Kościołowi 
- prorokini odkupienia Izraela, gdyż w Magnificat wielbi Boga za Jego dzieło miłosierdzia 
- uczestniczka męki Chrystusa, gdyż stojąc pod krzyżem uczestniczyła w misterium odkupienia 
ludzkości 
- najczulsza Matką, którą dał nam Bóg w miłosierdziu swoim, gdyż jak mówi jedna z prefacji: „z 
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Ewelina Konieczna 
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diakonia organizacyjna 

  
 
 

Barbara Zacharska 
diakonia prorocka 

 

macierzyńską miłością zawsze się troszczy o braci swego Syna pozostających w potrzebie, aby 
skruszywszy kajdany niewoli, mogli się radować pełną wolnością ducha i ciała” 
- naszą Orędowniczka i niebieska Patronką, gdyż w chwale nieba wstawia się nieustannie za nami 
 
Teksty biblijne do krótkiego rozważania: 
- Jdt 15,8-10, 16,13-14 – Maryja jako nowa Judyta 
- J 2,5 – Maryja prowadząca do wolności przez Jezusa 
- Łk 1,46.54-55 – wolność, jako miłosierdzie Boga 
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• W czym nie jesteś jeszcze wolny? Które płaszczyzny Twojego życia są jeszcze 
zniewolone i przez co? Czy próbowałeś zaprosić w nie Maryję? 

• Zaproś Maryję w te wszystkie miejsca swojego zniewolenia, proś Ją o łaskę wolności 

• 10 różańca, tajemnica Modlitwa i Krwawy Pot w Ogrójcu.  
 
Sobota: 
Tytuł: Maryja, Brama Niebios  
 
Tytuł ten sławi Maryję, jako towarzyszącą człowiekowi w drodze do nieba. Widzimy w tym tytule 
eschatologiczny rys, oczekiwania na koniec czasów i dziejów. Tytuł ten sławi Chrystusa, który z 
woli Ojca stał się bramą zbawienia i życia. Jezus bowiem otworzył bramę przebaczenia i bramę 
niebieskiej ojczyzny. Określenie brama już od czasów Ojców Kościoła wskazuje na Maryję i jej role 
jako nowej Ewy, na Jej dziewicze macierzyństwo i orędownictwo wobec wiernych. Czcimy w nim 
Maryję jako: 
- niewinną Ewę, która pokorą zwyciężyła pychę, wiarą niedowiarstwo, otwierając to co ona za-
mknęła. 
- Dziewicza Matko Chrystusa, dzięki swemu Macierzyństwu Matyja stała się wspaniałą bramą 
życia, z której narodził się Dawca Życia. 
- Kościół nie wątpi, że przez Maryję, z której narodził się Zbawiciel Świata, zstąpią na nas dary 
Bożej łaski i otworzy się przed nami brama nieba. 
 
Testy biblie do rozważania: 
- Ps 122 – radość z powrotu do domu Pana 
- Ap 21,1-5 – nowość świata, którą czyni Syn Maryi 
- Mt 25,1-13 – Maryja czuwająca z lampą przy wejściu na ucztę nieba 
 
Rozmawiajmy z Maryją: 

• Jak wygląda Twoja droga do nieba? Czy oczekujesz nieba? Jaką rolę w zdobywaniu 
nieba przez Ciebie ma Maryja? 

• Zawierz Maryi swą drogę wiary i poproś o Jej przewodzenie. 

• 10 różańca, tajemnica Biczowanie Jezusa. 
 
 
Niedziela 
Poniedziałek 
Wtorek 
Środa 
 
to dni, które są czasem do powrotu do tych wezwań Maryi, które są dla mnie osobiście dalej 
trudne do przyjęcia. Warto do nich wrócić i się zapytać co w nich jest trudne, dlaczego nie mo-
gę ich przyjąć / zrozumieć. Jeżeli dla kogokolwiek wszystko jest jasne, to proszę wybrać te we-
zwanie które są najbliższe sercu i te treści pogłębić. 
 

 
 
 
 

 



 

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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