
 
13 styczeń 2021 BIULETYN WSPÓLNOTY, ROK XIII, NUMER 560 

Spotkania Wspólnoty 
odbywają się 

według harmonogra-
mu umieszczonego na 

stronie Wspólnoty 
w Domu Diecezjalnym 

„Tabor” 
ul. Połonińska 25 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Teksty do medytacji od 14.01.2021 r.  
 

 Kochani! 

 Kontynuujemy nasze oddanie się w ręce i niewole Maryi.  
  
                                                                                        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 
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 Ty, która tak głęboko i po macierzyńsku związana jesteś z Kościołem, wyprzedzając na drogach 
wiary, nadziei i miłości cały lud Boży. Ogarnij wszystkich ludzi pielgrzymujących przez życie do 
wiecznych Bożych przeznaczeń tą miłością, jaką w Twoje serce przelał z wysokości Krzyża sam 
Boski Odkupiciel – Twój Syn. Bądź Matką wszystkich naszych ziemskich dróg, by nigdy nie wiodły 
nas na manowce, ale zawsze prowadziły do niebieskiej Ojczyzny. 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 
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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, która „chowałaś wiernie wszystkie te sprawy w swoim sercu”, Tobie oddajemy 
nasz rozum, aby poznawał prawdę; Tobie oddajemy nasze myśli, aby były piękne i czyste. Tobie 
oddajemy nasze serca, aby ogarnięte coraz większą miłością były otwarte dla Boga i 
wszystkiego, co dobre w człowieku i na świecie. Matko Drogi, Prawdy i Życia, przyjmij nasze 
modlitwy i dobre postanowienia, umocnij je w naszych sercach i złóż przed oblicze Boga w 
Trójcy Świętej Jedynego. 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: 
Jako formę przygotowania do Aktu Zawierzenia odmów różaniec – tajemnice radosne. Módl się 
dziś za siebie. 
 
Niedziela: 
Jako formę przygotowania do Aktu Zawierzenia odmów różaniec – tajemnice światła. Módl się 
dziś za całą naszą wspólnotę, która przygotowuje się do zawierzenia. 
 
Poniedziałek: 
Jako formę przygotowania do Aktu Zawierzenia odmów różaniec – tajemnice bolesne. Módl się 
dziś za siebie. 
 
Wtorek: 
Jako formę przygotowania do Aktu Zawierzenia odmów różaniec – tajemnice chwalebne. Módl 
się za całą naszą wspólnotę, która przygotowuje się do zawierzenia. 
 
Środa: 
Jakie powinno być wewnętrzne usposobienie ludzi oddających się Maryi? 
Nie można się oddać komuś, do kogo nie ma się zaufania. Natomiast możesz oddać się Maryi, 
jeśli masz do Niej pełne bezgraniczne zaufanie. Ufność, to pewność, że Maryja nie zawiedzie. Czy 
gotów jesteś, jeśli Ona tego zechce, podejmować dla Niej rzeczy - po ludzku mówiąc - 
niewykonalne? 
Nie można oddać się komuś, kogo się nie kocha. Oddanie bez miłości nie ma sensu. Prawdziwa 
miłość szuka nie własnego dobra, ale dobra tego, kogo miłuje. Czy kochasz Maryję tak, że 
pragniesz dla Niej dobra, że gotów jesteś dla Niej wiele, wszystko poświęcić, by pomnożyć Jej 
chwałę i radość? 
By oddać się Maryi trzeba, byś znał Jej rolę w dziele zbawienia i uświęcenia ludzi. Ona jest 
nadprzyrodzoną Matką wszystkich i Pośredniczką łask. Z woli Stwórcy przewodzi wszystkim 
siłom Bożym w walce o Królestwo Boże. Liczne Jej objawienia wskazują, że Bóg pragnie, by 
wstąpiła świadomie na arenę walki o dusze z szatanem. Oddając się Jej, oddajesz się Królowej i 
Pani Wszechwładnej. 
Dziesiątek różańca - Zwiastowanie 
 

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.  


