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 Teksty do medytacji od 10.12.2020 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, źródło życia i świętości 
Teksty do medytacji: J 17,1-3; Ap 21,6; J 7,37-44 
Rozważanie: 
Jezus wiele razy mówił o sobie jako źródle. W rozmowie z Samarytanką zapewnił, że gdy będzie 
piła wodę, którą On da nie będzie pragnęła ( por. J 4, 14). Jezus jest źródłem życia 
nadprzyrodzonego, łaski Bożej. A wiec jest źródłem życia i świętości. Tylko ten, kto czerpie z tego 
źródła otwiera się na świętość i przyjmuje dar życia wiecznego. Jest to źródło niewyczerpane. 
Jezus pragnie, byśmy przychodzili i z niego czerpali, gdyż chce, abyśmy byli święci (por. 1 Tes 4, 
3). Dążenie do świętości jest naszym zadaniem, naszym powołaniem. Do tego wzywa nas Bóg i 
do tego udziela nam potrzebnych łask. Czasem nam się wydaje, że świętość nie jest dla nas, że 
może dla kogoś innego. Nic bardziej mylnego. To do mnie Bóg kieruje zaproszenie do świętości. 
Daje mi Serce Jezusa, które tej świętości jest źródłem. Wystarczy przyjść i czerpać. Każdy 
człowiek ma swoją drogę życiową, swoje powołanie. I na tej drodze ma się uświęcać. Bez Boga 
nie ma życia. Gdy nie trwam w zjednoczeniu z Nim jestem jak uschła latorośl odcięta od krzewu. 
Jezus przyszedł na świat, by dać życie wieczne wszystkim tym, których otrzymał od Ojca. Sam 
także wyjaśnia, co jest najgłębszą istotą tego życia: A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, 
jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa (J 17, 3). 
Pytania do refleksji: 
- Czy przyjmujesz prawdę, że to Ty masz być świętym? Co robisz by tak było? 
- Co świadczy o moim życiu w Jezusie? Czego w życiu mi brakuje? 
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Ewelina Konieczna 

diakonia modlitewna 
  

Andrzej Paśkiewicz 
diakonia uwielbienia 

 

Magdalena Gola 
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diakonia liturgiczna 
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diakonia wprowadzająca 
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diakonia medialna 
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diakonia organizacyjna 

  
 
 

Barbara Zacharska 
diakonia prorocka 

 

Piątek: 
Wezwanie: Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze 
Teksty do medytacji: 1 J 2,1-2 
Rozważanie: 
Istotą odkupienia, które dokonało się w Jezusie Chrystusie jest obdarowanie każdego człowieka 
nieskazitelnym stanem łaski – dziecięctwem Bożym i odzyskaniem utraconej godności. W ten 
sposób zostaje zerwana więź z grzechem, który stał się przyczyną odłączenia od Boga. Każdy z 
nas doświadcza grzeszności i ułomności, wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej 
(Rz 3, 23). Stan grzechu nie jest jednak naturalnym stanem człowieka. Bóg Ojciec w swoim 
umiłowanym Synu ofiaruje każdemu usprawiedliwienie, którego można dostąpić darmo, z Jego 
łaski, przez odkupienie, którego Syn Boży dokonał przez swoją mękę, śmierć krzyżową i 
zmartwychwstanie. Jezus stał się w odwiecznym planie Boga narzędziem przebłagania i ofiarą 
przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata (1 J 2, 
2). W sposób naturalny przychodzą nam na myśl starotestamentalne ofiary dokonywane na 
ołtarzu świątyni jerozolimskiej, których celem było odkupienie ludzkich win i zadośćuczynienie 
Bogu. Te ofiary, jak również ofiara kadzielna, co roku składana przez najwyższego kapłana na 
ołtarzu przebłagania w najświętszym miejscu świątyni, nie były jednak w stanie zniweczyć 
przepaści, która zaistniała pomiędzy człowiekiem i Bogiem po grzechu pierworodnym. Dopiero 
Jezus Chrystus, który sam stał się Ołtarzem przebłagania i ofiarował siebie samego Ojcu dla 
naszego zbawienia, złożył raz na zawsze doskonałą ofiarę za grzechy. Pamiątką ofiary Chrystusa i 
jej rzeczywistym urzeczywistnieniem jest Eucharystia, którą pozostawił swoim uczniom. W niej 
właśnie za każdym razem powtarzane są słowa: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane; 
Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana (Łk 22, 19-20). W 
tym świetle staje się jasne, że właśnie w Eucharystii Boskie Serce Zbawiciela najpełniej bije 
swoją miłością, którą ofiaruje bezinteresownie. 
Pytania do refleksji: 
- Czy patrząc na krzyż jesteś wdzięczny za dar odkupienia? 
- Jak często korzystam z Eucharystii, z Komunii Świętej? Czy podejmuje adorację? 
 
Sobota: 
Wezwanie: Serce Jezusa, zelżywością napełnione 
Teksty do medytacji: Łk 22,63-65 
Rozważanie: 
Każdy człowiek, który rozważa ostatnie chwile ziemskiego życia Jezusa, staje zdumiony i 
oszołomiony ilością nienawiści, oszczerstw i zniewag, z jakimi spotkał się Zbawiciel. Aż trudno 
sobie wyobrazić, że ten Król Pokoju, Dobry Nauczyciel, szanowany przez tak wielką rzeszę ludzi 
ze względu na naukę, cuda i znaki, jakich dokonywał, po triumfalnym wjeździe do Jerozolimy 
został wystawiony na wyszydzenie i wzgardę pospólstwa. Jeszcze bardziej przejmującą jest Jego 
postawa pełna pokoju, opanowania, cierpliwości i pokory. Jezus prezentuje się bowiem oczom 
wszystkich jako wierny Sługa Jahwe, który pragnie jedynie tego, by z poddaniem przyjąć 
ofiarowany kielich goryczy i wypełnić do końca wolę Ojca. 
Czy jednak same obelgi, które spotyka na swej drodze, składają się na zelżywość, którą zostało 
napełnione Serce Miłosiernego Zbawiciela? Cóż powiedzieć o niewdzięczności, o braku zaufania 
i wierności najbliższych, o niedowierzaniu Jego miłości i powątpiewaniu w Niego wszystkich 
tych, którym bezinteresownie ofiarował swoją zbawczą miłość? Jezus z wielką godnością i 
cierpliwością przyjmuje wszystko, co Go spotyka. Nie szuka łatwiejszej drogi: bez porażek, bez 
twardych kamieni i bez upadków, bez szydzących towarzyszy i gapiów bezmyślnie 
wykrzykujących podsuwane tłumowi treści. Zachowuje do końca pragnienie miłowania każdego 
człowieka i za każdego jest gotów oddać życie, nawet wtedy, kiedy Jego śmierć jest zrozumiana i 
przyjęta jedynie przez nielicznych; tych, którzy wytrwali pod krzyżem. Zło, którego doświadcza, 
przemienia w dobroć i łaskę odkupienia, zelżywości – w dar zbawienia, wyszydzenie – w 
błogosławieństwo, a zadaną śmierć – w życie wieczne. 
Pytania do refleksji: 
- Jak przyjmujesz upokorzenia i wzgardy? Czy za wszelką cenę pragniesz pochwał? 
- czy w historii swojego życia dostrzegasz przemianę zła w dobro? 
 
 
 
 
 



Niedziela: 
Wezwanie: Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte 
Teksty do medytacji: 1 P 2,24-25; Mt 27,26-31 
Rozważanie: 
Pewnie nie raz zadaliśmy sobie pytanie o przyczynę tak wielkich cierpień, które spadły na Jezusa. 
Różne mogą być na to pytanie odpowiedzi. Jezus wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, których 
do końca umiłował, stał się prawdziwym Mężem boleści, Człowiekiem odrzuconym przez 
społeczeństwo, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, że mieliśmy Go za nic (Iz 
53, 3). Trudno jest zrozumieć cierpienie i śmierć Jezusa, a nawet staje się to niemożliwe, jeśli w 
naszych rozważaniach zabraknie tego, co stanowiło jej najgłębszy motyw. Trudno jest zrozumieć 
śmierć Jezusa bez bezgranicznej i bezinteresownej miłości, miłości do końca; miłości, która stała 
się aż Osobą – bo Bóg jest Miłością (1 J 4, 8). 
Boskie Serce Jezusa zostało starte dla naszych nieprawości, ponieważ On sam – Jezus, Bóg z 
nami – tak zechciał. To On sam się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a 
myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego (Iz 53, 4). Uniżenie Jezusa 
jest niewyobrażalne. Jego motyw wypływa z pragnienia wykonania do końca, zaplanowanego od 
wieków przez najlepszego Ojca, dzieła odkupienia człowieka. Najświętsza Krew Zbawiciela stała 
się zapłatą naszego zbawienia. 
Pytania do refleksji:  
- Czy umiesz zrezygnować z różnych przyjemności? Czy potrafisz ponosić ofiarę dla Boga? 
- Czy jestem wierny swojemu powołaniu? 
 
Poniedziałek: 
Wezwanie: Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne 
Teksty do medytacji: J 19,28-30 
Rozważanie: 
Cechą charakterystyczną teologii Nowego Testamentu jest ukazywanie człowiekowi 
Wszechmogącego Boga, który uniża się niewyobrażalnie przyjmując postać Wcielonego Słowa – 
Umiłowanego Syna Bożego. Motywem przewodnim i fundamentalną zasadą życia Jezusa staje 
się zasada bezgranicznego posłuszeństwa Ojcu. Już sam fakt Wcielenia jest utożsamiany ze 
słowami psalmu, przypisywanymi Jezusowi: Oto przychodzę; w zwoju księgi o mnie napisano: 
jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę (Ps 40, 8-9). Oto idę – w zwoju księgi napisano o 
Mnie – abym spełniał wolę Twoją, Boże (Hbr 10, 7). Te słowa wyrażają najgłębsze 
przeświadczenie Jezusa, że jedynie w posłuszeństwie Bogu – Najlepszemu Ojcu należy szukać 
możliwości doskonałego rozwoju siebie, zgodnie z Bożym planem dobroci i miłości wobec 
każdego człowieka. 
Posłuszeństwo Jezusa nie może być jednak rozpatrywane jedynie w charakterze czynu 
moralnego. Staje się ono bowiem czymś o wiele większym. Dzięki posłuszeństwu Syna Bożego 
ludzkość weszła w nową relację z Bogiem. Jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka 
wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się 
sprawiedliwymi (Rz 5, 19). 
Całe ziemskie życie Jezusa jest przesiąknięte pragnieniem pełnienia woli Ojca. Jezus chce 
przebywać w tym, co do Niego należy; czyni dzieła, które od Ojca pochodzą; przekazuje to, co 
Mu Ojciec objawił – bowiem jak sam mówi: Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który 
Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło (J 4, 34). Posłuszeństwo jest więc Jego najbardziej 
charakterystyczną cnotą i wyznacznikiem Jego posłannictwa. W tej perspektywie ofiara życia 
Bożego Syna, którą złożył Ojcu na drzewie krzyża, nabrała mocy zbawczej, stając się antidotum i 
lekarstwem na pierworodny grzech nieposłuszeństwa pierwszych rodziców. 
Pytania do refleksji: 
- Komu jesteś posłuszny Bogu czy człowiekowi? 
- do czego Bóg Cię wzywa? Jak Jemu okazujesz posłuszeństwo? 
 
Wtorek: 
Wezwanie: Serce Jezusa, włócznią przebite 
Teksty do medytacji: J 19,32-37 
Rozważanie: 
Ewangeliczne opisy ostatnich chwil życia Jezusa są bardzo oszczędne w słowach. Wszyscy 
Ewangeliści z wyjątkiem św. Jana kończą relację z wydarzeń Golgoty opisem śmierci Chrystusa i 
Jego złożeniem do grobu. Jedynie św. Jan swoim przenikliwym miłosnym spojrzeniem dostrzega 
szczegół z pozoru nieistotny, który jednak świadczy o wielkiej nadziei i wypełnieniu 



starotestamentalnej zapowiedzi proroka Zachariasza: Będą patrzeć na tego, którego przebili (Za 
12, 10). Umiłowany Uczeń głosi prawdę o wydarzeniu, którego sam doświadczył. Opisuje 
przebicie Boku Jezusa. 
Oto tajemnica miłości, oto objawienie miłości Boskiego Serca Zbawiciela. Nawet po swojej 
śmierci Jezus nie przestaje się dawać w miłości. Pozwala otworzyć włócznią swój Bok, byśmy 
dostrzegli Jego Serce – Źródło miłości. Czyż nie jest wymowne to, że z otwartego Boku i 
przebitego włócznią Serca od razu wypłynęła krew i woda? Ta krew i woda są symbolami 
kolejnych darów miłości Bożego Serca: krew – symbolizuję Eucharystię, żywą pamiątkę zbawczej 
ofiary krzyża; woda – jest symbolem sakramentu chrztu i daru Ducha Świętego, którego 
otrzymają wierzący w Jezusa. Krew wyraża ponadto rzeczywistą ofiarę niepokalanego Baranka 
złożoną za zbawienie świata, woda zaś – płodność duchową tej ofiary. 
Przebicie Boku Zbawiciela staje się ostatnim objawieniem miłości. Jest ono dla św. Jana tak 
ważne, że potwierdza je specjalnym zapewnieniem o prawdziwości tego wydarzenia: 
Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, 
abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo. 
Pytania do refleksji: 
- Jak często przychodzisz pod Krzyż Jezusa? Czym dla Ciebie jest Krzyż Jezusa? 
- Czy wpatrujesz się w Krzyż Jezusa i rozważasz śmierć i miłosierdzie Jezusa? 
 
Środa: 
Wezwanie: Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy 
Teksty do medytacji: J 7,37-39; 2 Tes 2,16-17 
Rozważanie: 
Woda żywa Żydom kojarzyła się zawsze z wielkim bogactwem. Już samo określenie „żywa” 
wskazywało na to, że niosła w sobie życie, była zdatna do picia, co na terenach pustynnych, 
gdzie często istniał problem z dostępem do wody, było rzeczywiście nieocenionym skarbem. 
Jezus wypowiada powyższe słowa w świątyni jerozolimskiej w dniu, w którym dokonywano 
rytualnego obrzędu z wodą, która – zgodnie z przepowiednią proroka Ezechiela (Ez 47) – w 
czasach mesjańskich miała obficie wypłynąć ze świątyni. Jezus porównuje siebie jednak do 
czegoś więcej niż do samej wody – mówi o sobie jako Źródle, z którego owa woda wypływa bez 
ograniczeń. Do takiego Źródła każdy może podejść, by zaczerpnąć i pić: Jeśli ktoś jest spragniony, 
a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! (J 7, 37) Czy jednak chodzi tutaj o sam skarb 
ożywiającej wody? 
Jan Ewangelista, który zwykle w wydarzeniach na pierwszy rzut oka zwyczajnych potrafi dostrzec 
dzieła zbawcze, przesiąknięte obecnością Boga, również w tej wypowiedzi Jezusa zauważa coś o 
wiele bardziej doniosłego. Jezus mówi tu o Duchu, którego pośle uczniom po swoim 
zmartwychwstaniu. Duch Święty staje się nieskończonym i niewyczerpanym źródłem 
pocieszenia, jakie z dobroci Boskiego Serca Chrystusa zostało podarowane ludziom. Dlaczego 
jednak pocieszenia? Duch Święty jest Pocieszycielem, który daje nadzieję i utwierdza serca we 
wszelkim dobrym czynie i dobrej mowie – jak przypomina św. Paweł – by w trudach zmierzania 
do Boga ścieżkami wiary, nie ulec zniechęceniu czy ospałości. Wszystko to wypływa z 
bezinteresownej miłości Boga Ojca, która wyraża się w sposób najpełniejszy w Jego 
Jednorodzonym Synu, Jezusie Chrystusie. 
Pytania do refleksji: 
- U kogo szukasz pociechy i pomocy w trudnych doświadczeniach? 
- Czy dostrzegasz ludzi potrzebujących wokół siebie? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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.  
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