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 Teksty do medytacji od 7.01.2021 r.  
 

 Kochani! 

 Jesteśmy wspólnotą, w której króluje Maryja. Zajmuje Ona szczególne miejsce w na-
szej wspólnocie, ale nie przysłania nam Jezusa, wręcz przeciwnie, w sposób jasny i pewny Ma-
ryja prowadzi nas do Jezusa. Jak zauważyliśmy od dwóch lat w naszej wspólnocie obecne są 
ważne akcenty Maryjne: różaniec, zawierzenie Maryi i odnawianie zawierzenia czy formacja 
Maryjna. W tym roku chciałbym, abyśmy wszyscy razem zawierzyli się Maryi wg traktatu św. 
Ludwika Marii Grignion de Montfort. Dlatego zapraszam Was do codziennego, 33 dniowego 
przygotowania. Najpierw czeka nas kilka dni, w których będziemy rozważać czym jest to za-
wierzenie, po co i dlaczego? A później wspólnie będziemy je przeżywać. Owszem, wiem, że 
niektórzy są już zawierzeni Maryi, dlatego ten czas formacji można potraktować, jako osobiste 
odnowienie swojego zawierzenia. 
 Maryja przychodzi do nas z Duchem Świętym, jako Jego Oblubienica. Dlatego w for-
macji Odnowy w Duchu Świętym nie może zabraknąć miejsca dla Maryi, a ogromną pomocą w 
tym jest zawierzenie osobiste się Maryi. Kiedyś zawierzyliśmy się, jako wspólnota, teraz nad-
szedł czas, aby zawierzyć się osobiście. Dlatego przez pierwsze dni, będziemy odprawiać no-
wennę o dobre przygotowanie i przeżycie tych rekolekcji do Matki Bożej Niepokalanej. Na-
stępnie będą teksty, które pomogą nam zrozumieć czym jest oddanie się w niewolę. 
 Gdy rozpoczniemy bezpośrednie rekolekcje – 33 dni przygotowania, będą nam towa-
rzyszyć zaczerpnięte teksty przede wszystkim ze strony ocelenie.info, nie są mojego autor-
stwa. Są to bogate w treści teksty, które dochodzą w głębie serca. 
 Jak powinna przebiegać praca osobista? Warto kolejny raz otworzyć swój zeszyt (jeżeli 
go nie masz załóż koniecznie), tam notuj z początkowych dni to co zapamiętałeś czy to, co 
najważniejsze wyczytałeś. Dopiero gdy zakończymy ten etap wprowadzenia, zaczniemy 33 
dniowe przygotowanie. 
                                                                                        Na owocną pracę, błogosławię + 
                                                                                        ks. Damian, Pasterz 
 
Modlitwa do punktu 3: 
Maryjo Niepokalana, oddaję się Tobie tak ufnie, jak oddał się Tobie sam Bóg. Wraz z Tobą 
pragnę Mu – za Jego łaską – odpowiedzieć na Jego miłość do człowieka. Ty całą swą istotą 
rodzisz Chrystusa i utożsamiasz nas z Nim, kształtując na Jego obraz i podobieństwo. Ucz nas 
codziennego, konkretnego przylgnięcia do zbawczego planu Twego Syna i prowadź do zjedno-
czenia z Nim. Ojcze Niebieski, Ty w Maryi starłeś szatana i utworzyłeś „nowego człowieka”, 
aby zwyciężał zło mocą Niepokalanego Poczęcia. Niech Ono zatryumfuje nad światem, niech 
ogarnie każde serce, aby umiało tak Ci zawierzyć, jak zawierzyła Maryja. Ty, Boże w Trójcy 
Jedyny, oddałeś się stworzeniu w Duchu Świętym, aby odnowić oblicze ziemi. Oto ja, wraz z 
całym stworzeniem, oddaję się Tobie w tymże Duchu, w niezgłębionej tajemnicy Niepokala-
nego Poczęcia. Łączę się z fiat Maryi i wraz z Nią, w Niej, przez Nią i jak Ona oddaję Ci moje 
życie, abyś w nim i przez nie wypełnił swój zamysł względem świata. Zapal ogniem Ducha 
Świętego moje serce i niechaj od niego zapłoną wszyscy, których postawisz na mojej drodze. 
Amen  
 

Czwartek: 
1. Modlitwa początkowa. 

Dziewico Niepokalana, Matko nasza, wejrzyj łaskawie na nas, którzy całym sercem ponawiamy 

dziś wolę służenia Bogu i bliźnim w Chrystusowym Kościele. Przychodzimy do Ciebie, naszej 
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Barbara Zacharska 
diakonia prorocka 

 

najlepszej Matki, i pokornie prosimy o wstawiennictwo, aby wszystkie nasze prace i modlitwy 

służyły jedynie do wzrostu królestwa Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Niech Twój przykład rozpali 

nasze serca miłością ku bliźnim i pomnoży naszą wiarę i nadzieję. Matko Niepokalana, całą 

ufność pokładamy w potędze Twego orędownictwa i w macierzyńskiej dobroci Twego serca. 

Amen. 

O Niepokalana, „Niewiasto obleczona w słońce”! Ciebie Ojciec Niebieski uczynił „Znakiem 

wielkim na niebie” dla pielgrzymującej rodziny ludzkiej. Tak jak poprzedziłaś Kościół w wierze i 

miłości u zarania ery Odkupienia, tak też poprzedzaj go dzisiaj, gdy wchodzi w nowe tysiąclecie 

wiary. Prosimy Cię, byś ukazała całemu Kościołowi i całej ludzkości Jezusa, błogosławiony owoc 
Twego łona, Odkupiciela człowieka, Odkupiciela nas wszystkich. Amen  

2. Odmów Litanie do Matki Bożej Loretańskiej. 

3. Bądź teraz przed Maryją, patrz na Nią, ciesz się Jej obecnością i ofiaruj Jej swoje serce, 

prosząc, aby przez rekolekcje które są przed nami Maryja przyjęła Ciebie, jako swojego 

niewolnika. 

Odmów modlitwę Aktu poświęcenia się Bogu przez Niepokalaną  

 

Piątek: 
1. Modlitwa początkowa. 

Dziewico Niepokalana, Matko nasza, wejrzyj łaskawie na nas, którzy całym sercem ponawiamy 
dziś wolę służenia Bogu i bliźnim w Chrystusowym Kościele. Przychodzimy do Ciebie, naszej 

najlepszej Matki, i pokornie prosimy o wstawiennictwo, aby wszystkie nasze prace i modlitwy 

służyły jedynie do wzrostu królestwa Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Niech Twój przykład rozpali 

nasze serca miłością ku bliźnim i pomnoży naszą wiarę i nadzieję. Matko Niepokalana, całą 

ufność pokładamy w potędze Twego orędownictwa i w macierzyńskiej dobroci Twego serca. 

Amen. 

O Niepokalana, Ciebie Bóg ustanowił, byś była dla nas zwycięskim znakiem, miażdżącym głowę 

węża piekielnego. Zwyciężaj apokaliptycznego smoka i dziś, w świecie pełnym 

niesprawiedliwości, kłamstwa i przemocy. Wyrwij nas z kręgu zakłamania, zachowaj w wierze, 

broń od bezsensu, rozpaczy i nienawiści. Wspieraj nas w walce z mocami ciemności. Matko 
cudownej przemiany, przybądź nam z pomocą! Amen  

2. Odmów Litanie do Matki Bożej Loretańskiej. 

3. Bądź teraz przed Maryją, patrz na Nią, ciesz się Jej obecnością i ofiaruj Jej swoje serce, 

prosząc, aby przez rekolekcje które są przed nami Maryja przyjęła Ciebie, jako swojego 

niewolnika. 

Odmów modlitwę Aktu poświęcenia się Bogu przez Niepokalaną  

 

Sobota: 
1. Modlitwa początkowa. 

Dziewico Niepokalana, Matko nasza, wejrzyj łaskawie na nas, którzy całym sercem ponawiamy 
dziś wolę służenia Bogu i bliźnim w Chrystusowym Kościele. Przychodzimy do Ciebie, naszej 

najlepszej Matki, i pokornie prosimy o wstawiennictwo, aby wszystkie nasze prace i modlitwy 

służyły jedynie do wzrostu królestwa Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Niech Twój przykład rozpali 

nasze serca miłością ku bliźnim i pomnoży naszą wiarę i nadzieję. Matko Niepokalana, całą 

ufność pokładamy w potędze Twego orędownictwa i w macierzyńskiej dobroci Twego serca. 

Amen.  

Słowami Archanioła – Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą – pozdrawiamy Cię dzisiaj i 

zawsze, Maryjo, Matko nas, ludzi, która wszystkich ogarniasz, do wszystkich się przybliżasz, 

wszystkich po macierzyńsku poszukujesz. Prosimy, Maryjo, prowadź nas pośród wszystkich 
naszych dróg, abyśmy mogli odnaleźć się w tej wielkiej wspólnocie, którą Syn Twój nazwał swoją 

Owczarnią. Pomóż nam odnajdywać wytrwale drogę do Chrystusa. Amen.  

2. Odmów Litanie do Matki Bożej Loretańskiej. 

3. Bądź teraz przed Maryją, patrz na Nią, ciesz się Jej obecnością i ofiaruj Jej swoje serce, 

prosząc, aby przez rekolekcje które są przed nami Maryja przyjęła Ciebie, jako swojego 

niewolnika. 

Odmów modlitwę Aktu poświęcenia się Bogu przez Niepokalaną  

 

Niedziela: 
1. Modlitwa początkowa. 
Dziewico Niepokalana, Matko nasza, wejrzyj łaskawie na nas, którzy całym sercem ponawiamy 

dziś wolę służenia Bogu i bliźnim w Chrystusowym Kościele. Przychodzimy do Ciebie, naszej 



najlepszej Matki, i pokornie prosimy o wstawiennictwo, aby wszystkie nasze prace i modlitwy 

służyły jedynie do wzrostu królestwa Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Niech Twój przykład rozpali 

nasze serca miłością ku bliźnim i pomnoży naszą wiarę i nadzieję. Matko Niepokalana, całą 

ufność pokładamy w potędze Twego orędownictwa i w macierzyńskiej dobroci Twego serca. 

Amen. 

Tobie, Niepokalana Matko, oddajemy nas samych. Ty znasz nasze serca, wiesz, czego nam 

potrzeba, czego oczekuje od nas Twój Syn i nasi bracia. Prosimy, przyjmij nas, pomnóż naszą 

wiarę, naucz nas się modlić, pomóż odpowiadać Bogu: „Niech mi się stanie według słowa 

Twego”. Amen.  
2. Odmów Litanie do Matki Bożej Loretańskiej. 

3. Bądź teraz przed Maryją, patrz na Nią, ciesz się Jej obecnością i ofiaruj Jej swoje serce, 

prosząc, aby przez rekolekcje które są przed nami Maryja przyjęła Ciebie, jako swojego 

niewolnika. 

Odmów modlitwę Aktu poświęcenia się Bogu przez Niepokalaną  

 

Poniedziałek: 
1. Modlitwa początkowa. 

Dziewico Niepokalana, Matko nasza, wejrzyj łaskawie na nas, którzy całym sercem ponawiamy 

dziś wolę służenia Bogu i bliźnim w Chrystusowym Kościele. Przychodzimy do Ciebie, naszej 
najlepszej Matki, i pokornie prosimy o wstawiennictwo, aby wszystkie nasze prace i modlitwy 

służyły jedynie do wzrostu królestwa Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Niech Twój przykład rozpali 

nasze serca miłością ku bliźnim i pomnoży naszą wiarę i nadzieję. Matko Niepokalana, całą 

ufność pokładamy w potędze Twego orędownictwa i w macierzyńskiej dobroci Twego serca. 

Amen. 

Niepokalana, Ty bezgranicznie zawierzyłaś Bogu. Niech Twa pomoc pozwoli nam wytrwać w 

wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego Pasterzom. Tobie oddajemy 

naszą przeszłość i zawierzamy przyszłość. Ciebie prosimy o dar żywej wiary, bez której łatwo 

można dziś zgubić drogę, ulec zniechęceniu, lękowi, fałszowi lub nienawiści. Matko, prowadź nas 

drogami prawdy i miłości. Amen.  
2. Odmów Litanie do Matki Bożej Loretańskiej. 

3. Bądź teraz przed Maryją, patrz na Nią, ciesz się Jej obecnością i ofiaruj Jej swoje serce, 

prosząc, aby przez rekolekcje które są przed nami Maryja przyjęła Ciebie, jako swojego 

niewolnika. 

Odmów modlitwę Aktu poświęcenia się Bogu przez Niepokalaną  

 

 

Wtorek: 
1. Modlitwa początkowa. 

Dziewico Niepokalana, Matko nasza, wejrzyj łaskawie na nas, którzy całym sercem ponawiamy 
dziś wolę służenia Bogu i bliźnim w Chrystusowym Kościele. Przychodzimy do Ciebie, naszej 

najlepszej Matki, i pokornie prosimy o wstawiennictwo, aby wszystkie nasze prace i modlitwy 

służyły jedynie do wzrostu królestwa Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Niech Twój przykład rozpali 

nasze serca miłością ku bliźnim i pomnoży naszą wiarę i nadzieję. Matko Niepokalana, całą 

ufność pokładamy w potędze Twego orędownictwa i w macierzyńskiej dobroci Twego serca. 

Amen.  

Matko naszego Pana, Ty, śpiewając Bogu hymn uwielbienia, z radością dziękowałaś Mu za 

wielkie rzeczy, których dokonał w Twym życiu. Naucz nas dostrzegać piękno i wielkość 

wszystkich Bożych dzieł. Pomóż nam razem z Tobą śpiewać dobremu Bogu hymn uwielbienia i 
dziękować Mu za niezliczone dary Jego miłości. Amen.  

2. Odmów Litanie do Matki Bożej Loretańskiej. 

3. Bądź teraz przed Maryją, patrz na Nią, ciesz się Jej obecnością i ofiaruj Jej swoje serce, 

prosząc, aby przez rekolekcje które są przed nami Maryja przyjęła Ciebie, jako swojego 

niewolnika. 

Odmów modlitwę Aktu poświęcenia się Bogu przez Niepokalaną  

 

 

Środa: 
1. Modlitwa początkowa. 
Dziewico Niepokalana, Matko nasza, wejrzyj łaskawie na nas, którzy całym sercem ponawiamy 

dziś wolę służenia Bogu i bliźnim w Chrystusowym Kościele. Przychodzimy do Ciebie, naszej 



najlepszej Matki, i pokornie prosimy o wstawiennictwo, aby wszystkie nasze prace i modlitwy 

służyły jedynie do wzrostu królestwa Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Niech Twój przykład rozpali 

nasze serca miłością ku bliźnim i pomnoży naszą wiarę i nadzieję. Matko Niepokalana, całą 

ufność pokładamy w potędze Twego orędownictwa i w macierzyńskiej dobroci Twego serca. 

Amen.  

O Maryjo, w Kanie Galilejskiej, gdy zabrakło wina, powiedziałaś do sług, wskazując na Chrystusa: 

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Wypowiedz te słowa i do nas! Wypowiadaj Je wciąż! 

I spraw, abyśmy Twojego Syna słuchali. Żebyśmy Go słuchali dzień po dniu. Żebyśmy Go słuchali 

także wówczas, gdy wypowiada rzeczy trudne i wymagające, bo tylko On ma słowa życia 
wiecznego. Amen.  

2. Odmów Litanie do Matki Bożej Loretańskiej. 

3. Bądź teraz przed Maryją, patrz na Nią, ciesz się Jej obecnością i ofiaruj Jej swoje serce, 

prosząc, aby przez rekolekcje które są przed nami Maryja przyjęła Ciebie, jako swojego 

niewolnika. 

Odmów modlitwę Aktu poświęcenia się Bogu przez Niepokalaną  

 

 
 
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 
 

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