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 Teksty do medytacji od 3.12.2020 r.  
 

  

 Trwamy w rozważaniu wezwań z Litanii do Serca Jezusowego. Prosimy w czasie tej for-
macji, aby Bóg uleczył nasze serce, aby było ono na wzór serca Jezusowego. Praca codzienna 
powinna zająć nam codziennie ok. 20 min, wg schematu: 
1. Modlitwa do Ducha Świętego – hymn do Ducha Świętego 
2. Teksty biblijne, rozważanie i pytania 
3. Medytacja i wnioski, zapisane w zeszycie 
4. Akt codziennego ofiarowania. 

 Na owocną pracę, błogosławię + 
 ks. Damian, Pasterz 

 
 

Modlitwa Akt codziennego ofiarowania: 

Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Maryi wszystkie modlitwy, sprawy, 
prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za nasze grzechy. Łączę je z tymi intencjami, 
w jakich Ty za nas ofiarowałeś się na krzyżu i nieustannie ofiarujesz się na ołtarzach całego świa-
ta. Ofiaruję Ci je za Kościół święty katolicki, za Ojca świętego N. i na wszystkie intencje na ten 
miesiąc i dzień wyznaczone. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty, jakich dostąpić mogę i ofiaruję 
je za dusze w czyśćcu. Amen.  

Czwartek: 
Wezwanie: Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności 
Teksty do medytacji: Kol 2,1-3; Rz 11,33-35 
Rozważanie: 
W Jezusie Chrystusie Bóg zechciał nam objawić swą mądrość, byśmy mogli choć trochę wniknąć 
w tajemnicę Najwyższego i poznać zamiary Jego Serca. Mądrość Boga często jednak okazuje się 
inną od mądrości ludzkiej, dla której zresztą stanowi fundament i źródło. Dlaczego tak się dzieje? 
Prawdę o różnicy pomiędzy mądrością Bożą a ludzką możemy wytłumaczyć, gdy przyjrzymy się 
lepiej logice Boga: jest to mądrość pokorna, która pysznym się sprzeciwia a pokornym łaskę 
daje, która wynoszących się nad innych obala z tronu, by wywyższyć tych, którzy uniżą się przed 
Bogiem i w Nim będą upatrywać ucieczki. 
W swoich wyborach Bóg nie kieruje się pozorami ani ludzkimi względami – dociera zawsze do 
najgłębszej istoty człowieka, by wydobyć dobro. Często wybrani przez Boga ludzie, choć w 
oczach innych mogą być uznani za niemocnych i małowartościowych, jako narzędzia w rękach 
Najwyższego, stają się mocarzami świadczącymi o mądrości, miłosierdziu i wielkości Stwórcy. 
Słusznie św. Paweł przypomina wezwanym do wiary w Jezusa: Przypatrzcie się, bracia, 
powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, 
niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby 
zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie 
urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, 
tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga (1 Kor 1, 26-29). 
Pytania do refleksji: 
- czy dostrzegam mądrość pokorną płynącą z Ewangelii? Ile decyzji podejmuję w oparciu o 
mądrość Bożą? 
- gdzie szukam mądrości?  
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Piątek: 
Wezwanie: Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa 
Teksty do medytacji:  
Rozważanie: Rz 9,4-5; J 1,1-12; J 8,24.28; J 8,58. 
Wiele jest w Piśmie Św. wyrażeń, które wskazują na fakt, że Jezus Chrystus jest Bogiem. 
Potwierdzenie tej prawdy znajdujemy przede wszystkim w Nowym Testamencie, w którym sam 
Bóg objawia tajemnicę Trójcy i Jej zamiar zbawczy. Owa prawda jest uwidaczniana nie tylko w 
bezpośrednim wyrażeniu „Syn Boży” użytym w odniesieniu do osoby Jezusa, ale również w wielu 
innych biblijnych świadectwach, np. nawiązujących do prawdy, że Bóg go wskrzesił z martwych 
lub że siedzi po prawicy Ojca. 
Owe silne akcenty Pisma Św. weszły szybko do Tradycji Kościoła i symbolu wiary, znajdując 
swoje najwcześniejsze odzwierciedlenie w liturgii wczesnochrześcijańskiej, w której 
odnajdujemy takie wezwania chrystologiczne jak: Jezus jest Panem; Przyjdź, Panie Jezu! 
Przekonanie o Bożym synostwie Jezusa potwierdzili później swoją męczeńską śmiercią nie tylko 
Apostołowie ale także wielu innych uczniów Jezusa. 
Pytania do refleksji: 
- Czy przyjmujesz Jezusa do swojego serca? Czy zajmuje On pierwsze miejsce w Twoim życiu? 
- Czy nosisz w sobie świadomość, że tylko Jezus, Jedyny Pośrednik, wprowadzi Cię do nieba? 
 
Sobota: 
Wezwanie: Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał 
Teksty do medytacji: J 10,30;   
Rozważanie: 
Już scena jednego z pierwszych objawień Jezusa – chrzest w Jordanie – ukazuje, jak ścisła więź 
łączyła Go z Ojcem. Jezus jest umiłowanym Synem, w którym Ojciec ma upodobanie: Tyś jest 
mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie (Mk 1, 11). To wyjątkowe zapewnienie 
odnajdujemy jeszcze kilka razy w Piśmie Św.  Gdy przyglądniemy się całemu ziemskiemu życiu 
Jezusa, którego przebieg, choć w zwięzłej formie, możemy obserwować w zapisie 
ewangelicznych wydarzeń, naszą uwagę powinna przykuć owa szczególna więź, jaka odsłania się 
przed nami w relacji pomiędzy Ojcem i Synem – Jezusem. Jest to więź, której najgłębsza treść 
tożsama jest z istotą osób Bożych – to więź miłości. Widzimy więc Jezusa, który wszystko, co 
czyni, czyni z miłości do Ojca i – w konsekwencji – do ludzi, u których – poprzez swoje 
pośrednictwo – odnajduje rysy synostwa Bożego. 
Szczególne upodobanie Ojca wobec Syna rodzi się jednak jeszcze z czegoś więcej; wypływa ono z 
nieustannej troski Jezusa, by objawić światu dzieła Ojca, by wskazać na Jego miłość, by pokazać 
wszystkim Jego dobroć i życzliwość do każdego ze stworzeń. Jezus w każdym niemal wydarzeniu 
ewangelicznym staje w pozycji tego Drugiego, pierwsze zaś miejsce pozostawia Ojcu. Możemy 
to zauważyć choćby w licznych wypowiedziach, w których stawia siebie niejako w tle działania 
Ojca: (J 15, 9); (J 2, 16); (Łk 2, 50); (J 5, 17); (J 12, 50); (J 14, 31). Wszystkie te świadectwa 
wskazują na wyjątkową cześć i posłuszeństwo, jakie w dziełach zbawczych Jezus okazuje 
swojemu Ojcu. 
Pytania do refleksji: 
- Kiedy ostatni raz powiedziałeś komuś że jest dla Ciebie ważny? Kiedy ostatni raz powiedziałeś 
tak Jezusowi? 
- czy w swoim sercu nosisz wiarę i świadomość, że jesteś bezcenny dla Boga? 
 
Niedziela: 
Wezwanie: Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali 
Teksty do medytacji: J 15,5; Ef 1,3-13 
Rozważanie:  
Pan Jezus, będąc jedynym Pośrednikiem pomiędzy ludźmi i Ojcem, poprzez swoją Boską naturę 
stał się dla każdego człowieka źródłem łask, których Bóg pragnie nam udzielić. Przed przyjściem 
Jezusa ścisłą relację pomiędzy człowiekiem a Bogiem próbowali podtrzymywać i rozwijać 
specjalnie powołani ludzie: prorocy, patriarchowie czy inni posłani przez Boga. Jezus jednak jest 
nieskończenie doskonalszym Pośrednikiem, gdyż sam stał się źródłem tego wszystkiego, czym 
Bóg zamierzył obdarzyć człowieka. On sam stał się najpełniejszym i największym darem Boga – 
Jednorodzonym Synem Bożym, Słowem Wcielonym, Bogiem - Człowiekiem, Emmanuelem – 
Bogiem z nami. 
W czasie swojego ziemskiego życia Jezus próbował umocnić ową relację między Bogiem i 



człowiekiem. Posługiwał się różnymi obrazami, by tę więź wyrazić najpełniej. Jednym z nich jest 
krzew winny i latorośle. Obraz ten stał się wyjątkowo zrozumiały dla słuchaczy i jednocześnie 
bardzo wymowny. Każdy bowiem wiedział, że żadna gałąź i żadna latorośl nie mają życia w 
sobie, o ile nie trwają w krzewie winnym. Chrystus przyrównał się więc do winnego krzewu, by 
uzmysłowić słuchaczom, iż to w Nim należy szukać życiodajnych soków pozwalających nie tylko 
zachować życie lecz również rozwinąć je w pełni. 
Pytania do refleksji: 
- co mnie odłącza od Życia w Jezusie? Co zakłóca moją relację z Nim? 
- jak opisałbym dzisiaj moją relację z Jezusem? Jakbym ją ocenił w skali od 1-10, jeżeli chodzi o: 
bliskość z Jezusem, zaufanie Jemu, posłuszeństwo, czerpanie od Niego? 
 
Poniedziałek: 
Wezwanie: Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata 
Teksty do medytacji: Mt 11,3-6 
Rozważanie: 
Tęsknota ludzkości za powrotem do pierwotnego stanu łaski wyraziła się chyba najpełniej w 
oczekiwaniu na Mesjasza. Poszczególne zapowiedzi starotestamentalne początkowo w sposób 
mglisty i niejasny, później zaś coraz bardziej konkretnie i precyzyjnie mówią o nadejściu 
Mesjasza, Króla pokoju, Sługi Jahwe, którego zadaniem będzie przywrócenie utraconego 
dziedzictwa oraz pierwotnej, zażyłej relacji między człowiekiem a Bogiem. Choć różne były 
oczekiwania wobec osoby Mesjasza (jeden z uczniów wyraźnie wskazuje na jego zadania 
polityczno - militarne: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? (Dz 1, 5), sam 
Jezus, w którym wszystkie starotestamentalne zapowiedzi znajdują wypełnienie, przywraca 
prawdziwy sens rozumienia osoby i posłannictwa Mesjasza. 
W pewnym momencie bezpośrednio spotyka się z pytaniem: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, 
czy też innego mamy oczekiwać? (Mt 11, 3) Razem z uczniami św. Jana Chrzciciela ludzkość 
pragnie upewnić się co do osoby oczekiwanego Mesjasza. Jezus jednak nie odpowiada wprost, 
lecz wskazuje na czyny, które każdemu Izraelicie musiały się kojarzyć z czasami mesjańskimi. 
Odpowiedź ta staje się więc o wiele bardziej wymowna i przekonywująca. Jezus jest jednak 
świadom, że po Jego odejściu do Ojca pojawią się fałszywi mesjasze, zwodziciele ludzi, którzy 
obiecując mrzonki, będą żerować na łatwowierności słuchaczy. Stąd też dodaje: błogosławiony 
jest ten, kto we Mnie nie zwątpi (Mt 11, 6). 
Pytania do refleksji: 
- czy tęsknie za Bogiem? Czy pragnę Boga, Jego bliskości i miłości? 
- czy w swoim sercu noszę świadomość, że mam tak wiele, na co czekało i czeka dalej miliony 
ludzi? 
 
Wtorek: 
Wezwanie: Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia 
Teksty do medytacji: Mt 9,36; Hbr 2,17 
Rozważanie: 
Miłosierdzie i związana z nim cnota cierpliwości są głównymi przymiotami Serca Jezusa, Boga-
Miłości. Większość przekazów ewangelicznych w sposób bezpośredni lub pośredni wskazuje na 
miłosierdzie i cierpliwość Jezusa wobec wszystkich ludzi, których spotyka. 
Już skromne opisy wydarzeń z młodości Jezusa, jak nauczanie w świątyni, pokorne tłumaczenie 
Maryi i Józefowi, że winien znajdować się w tym, co należy do Ojca lub choćby cudowne 
rozmnożenie wina w Kanie Galilejskiej na wyraźną prośbę Matki, są zwiastunami świadczącymi o 
bogactwie cnót Jezusa, wśród których właśnie cierpliwość i miłosierdzie odgrywają 
fundamentalne znaczenie. Czyż bowiem owe nieprzeliczone uzdrowienia, pochylanie się nad 
ubogimi i odrzuconymi przez wszystkich, cierpliwość i miłosierdzie dla cudzoziemców, 
odpuszczenie grzechów, wskrzeszanie umarłych, cierpliwe tłumaczenie i nauczanie tłumów, 
rozmowy z wrogo nastawionymi nauczycielami i uczonymi w Piśmie, czy choćby rozmnożenie 
chleba dla tych, którzy byli zmęczeni i spragnieni Jego obecności, nie są wyrazem tych 
przymiotów Jezusa? 
Jezus Chrystus rzeczywiście jest dobrym Pasterzem, który do końca umiłował tych, których dał 
Mu Ojciec. Ewangeliści kilka razy podkreślają bardzo wyraźnie miłosierdzie Jezusa nad chorymi i 
cierpiącymi, nad opuszczonymi i poniżonymi.  
A cóż powiedzieć o Jego misji mesjańskiej i arcykapłańskiej, której zadaniem było 
przyprowadzenie wszystkich do Ojca i ofiarowanie im siebie? Jezus stał się miłosiernym i 
wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. Wcielenie, całe ziemskie 



życie i dzieło odkupienia, jakiego dokonał, świadczą o przeogromnej miłosiernej miłości, którą 
żywił do swoich przybranych braci; miłości, która ofiaruje się człowiekowi bezinteresownie. 
Jakże na tę miłość nie odpowiedzieć wzajemną miłością do Boskiego Serca Jezusa? 
Pytania do refleksji:  
- Gdzie i w jaki sposób najbardziej doświadczyłeś Bożego miłosierdzia? 
- Jak przeżywasz Sakrament Pokuty? Jak często z niego korzystasz? 
 
Środa: 
Wezwanie: Serce Jezusa, hojne dla wszystkich którzy Cię wzywają 
Teksty do medytacji: Mt 7,7-8; Mt 11,28-29;  
Rozważanie: 
Źródłem dobroci Zbawiciela jest tajemnica Jego Serca, które jest hojne dla wszystkich, którzy Go 
wzywają. W Boskim Sercu Jezusa nie istnieje już różnica pomiędzy Żydem a Grekiem, pomiędzy 
niewolnikiem a wolnym; wszyscy mają możność przystąpić do Niego z żarliwą modlitwą o 
wysłuchanie ich próśb. Jezus sam zachęca wszystkich do zawiązania z Nim szczególnych więzi 
miłości i zaufania, których owocem i skutkiem będzie bezmierny pokój i szczęście, wypływające 
ze zmiłowania Bożego. 
Dając odkryć św. Janowi tajemnicę swojego Serca i Boku przebitego włócznią na krzyżu, Jezus 
również nam daje możliwość doświadczenia objawienia objawienia, ukazuje tajemnicę i źródło 
wszystkich tajemnic związanych z Jego Osobą. Świadczy tym samym, że motywem każdego Jego 
działania jest Serce, które jest pełne miłości i miłosierdzia. Miłość zaś sama w sobie pragnie się 
udzielać, pragnie znaleźć kogoś, komu zostanie ofiarowana w jak najpełniejszym wymiarze. 
Miłość Chrystusa, która sama się ofiaruje drugim, wciąż i zawsze pozostaje przeobfita, ponieważ 
to Bóg jest źródłem miłości i Miłością samą. 
Pytania do refleksji:   
- o jakie dary proszę Jezusa? Co chciałbym od Jezusa otrzymać? Czy mam postawę prośby wobec 
Jezusa? Czy jestem wytrwały w prośbach? 

- Czy ograniczam Jezusa w obdarowywaniu mnie? 

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. 

2. Posługa modlitwą wstawienniczą prowadzona w pierwszą i trzecią środę miesiąca 
w godz. od 17.00 do 18.00 w salce Miriam (główny budynek DD Tabor, poziom -1) na czas 
spotkań online zostaje zawieszona do odwołania 

3. Prowadzimy całodzienną modlitwę w godzinach od 7-21 w intencji członków Wspólnoty oraz 
ich rodzin. W danej godzinie należy odmówić Litanię Loretańską lub rozważyć jedną tajemni-
cę Różańca (1 dziesiątek). Nie ma konieczności modlitwy przez całą godzinę, ale w miarę 
możliwości zachęcamy. Można się zapisywać bezpośrednio do grafiku 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OYurnVO2Me5Ge7PH8ca1DvHrFtO4xckPT0hrjSP
mtA8/edit?usp=drivesdk 
lub w przypadku problemów zgłaszać telefonicznie do Eweliny tel. 886238087. Codziennie 
do grafiku jest dokładany nowy dzień. Gorąco zapraszamy wszystkich do udziału w modli-
twie. 

4. Chcemy również, aby codziennie jedna osoba ze Wspólnoty przyjmowała Komunię Świętą w 
intencji Wspólnoty. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w takiej formie modlitwy. Gra-
fik dostępny jest pod linkiem: 
https://drive.google.com/file/d/1tkfGgdrHLRI34rkCXj4eLn8viIncZB5B/view?usp=drivesdk 
a zgłaszać się prosimy Eweliny. 

 

Z powodów sytuacji epidemicznej w kraju, informacje o spotkaniach 
 będą udzielane na bieżąco.  

 

Redaktor biuletynu: Ewelina Konieczna  Biuletyn przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego  

 telefon Wspólnoty i pogotowie modlitewne:  884.31.51.51   e-mail: miriam.rzeszow@gmail.com  

 www.miriam.rzeszow.pl  www.facebook.com/miriam.rzeszow  

           


