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 Teksty do medytacji od 21.01.2021 r.  
Kochani! 

Kontynuujemy nasze przygotowanie do oddania się w niewolę Maryi. Trwajmy w nim 
uczciwie. 
 Błogosławię + 
 ks. Damian Pasterz 
 
Czwartek: 
Za najwyższy akt czci Najświętszej Maryi Panny uważa się całkowite osobiste oddanie Jej siebie. 
Do niedawna pierwsze syntetyczne ujęcie tego sposobu uczczenia wielkiej Matki Boga 
przypisywano francuskiemu kapłanowi z przełomu XVII-XVIII wieku św. Ludwikowi de Montfort 
(1673-1716). Oddanie według św. Ludwika de Montfort zyskało w naszym stuleciu nie tylko 
wielką popularność, ale zasłużyło na szczególną aprobatę i zachętę ze strony Nauczycielskiego 
Urzędu Kościoła i wielu wybitnych teologów. Stało się tym samym własnością Kościoła i 
wyrazem jego autentycznej maryjnej pobożności. Wszyscy papieże naszego stulecia oddali się 
osobiście Maryi w świętą niewolę miłości. W dobie Milenium chrześcijaństwa szerzymy własną 
ideę społecznego oddania Narodu w macierzyńską niewolę Maryi za wolność Kościoła w świecie 
współczesnym, ale nadto sięgając do autentycznych wzorców kościelnego nabożeństwa do 
Maryi, wprowadzić pragniemy w możliwie najszersze kręgi wierzących Polaków praktykę 
osobistego oddania się Matce Bożej. Sięgamy jednak nie tylko do św. Ludwika, ale wykorzystać 
pragniemy rodzime doświadczenia XVI i XVII-wiecznych polskich niewolników Maryi. 
 
Tylko ten, kto posiada Boga umie być szczęśliwy. Czy wierzysz, że jedynie Bóg jest twoim 
szczęściem? Życie jest bardzo poważne. Żyje się jeden raz i od tego zależy cała wieczność. Albo 
wieczne szczęście, albo wieczne nieszczęście. Ale zbawieni będą szczęśliwymi w różnym stopniu, 
jedni więcej, drudzy mniej, zależnie od tego, jak żyli na ziemi. Czy jesteś gotów wszystko 
poświęcić, żeby osiągnąć możliwie najwyższy stopień chwały i szczęścia w niebie? Nie będzie 
można powtórzyć życia. Każdy krok jest w nim ważny, każdy się liczy. Fałszywy krok, grzech, jest 
zawsze stratą, znakiem niedorozwoju, umniejszeniem siebie. Dwóch rzeczy potrzeba, by zawsze 
wybrać dobro: wiedzieć co w tej chwili jest dla mnie najlepsze i chcieć to wykonać. Wybieramy 
źle, bo nie wiemy, albo nie chce nam się wybrać z tego co lepsze. Dopóki nie nauczysz się 
wybierać zawsze tego co dla ciebie najlepsze, nie będziesz szczęśliwy. Co jest dla ciebie w każdej 
chwili najlepsze? Często nie wiesz ale Bóg wie, On ma plan twego życia. Nikogo nie stwarza bez 
dokładnego planu. Wybrał i przeznaczył dla ciebie szczęśliwe miejsce w niebie. Wyznaczył też 
drogę, najlepsze zadanie na każdą chwilę. Musisz znaleźć sposób, by dowiedzieć się od Boga, co 
masz w każdej chwili uczynić. To jednak nie jest łatwe. Jeszcze trudniej bywa wykonać poznany 
plan Boży. Bóg jest dobrym wychowawcą i wie, że człowiek dorasta przez pracę i cierpienie, a to 
nam się nie podoba. Często wiemy, czego Bóg pragnie, a nie chce nam się Jego woli spełnić. 
Bardzo nierozsądnie postępuje człowiek, który nie chce pełnić woli Bożej. Najlepszy bowiem 
sposób życia gwarantujący na ziemi pełnię i godność osobistą, a w niebie największą chwałę, to 
pełnić wiernie Boży plan, Bożą wolę. Bóg wie, że po grzechu pierworodnym twój umysł nie umie 
dobrze rozeznać, co dobre i złe, że twoja wola jest chwiejna, egoistyczna, że uciekasz od trudu i 
ofiary, a gonisz za tym, co przyjemne. Bóg daje ci szczególną pomoc, byś dobrze poznawał Jego 
wolę i zawsze ją spełniał. Jest nią Maryja. Ona zawsze wybierała to, co się Bogu spodoba, zawsze 
wiernie spełniała każde Boże życzenie. Dlatego otrzymała łaskę, że może być dla ciebie pomocą 
nieustanną. Im bardziej się do Niej zbliżysz, tym więcej będzie ci mogła pomóc. Przy Niej skończy 
się twoje opóźnienie w rozwoju duchowym, rychło osiągniesz właściwy wzrost, a będąc Jej 
wierny dojdziesz do pełni. Możesz z Jej pomocy skorzystać, możesz Jej pomoc odrzucić. Czy 
chcesz skorzystać z pomocy MARYI ? 
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diakonii 

  

 
Ewelina Konieczna 

diakonia modlitewna 
  

Andrzej Paśkiewicz 
diakonia uwielbienia 

 

Magdalena Gola 
diakonia prowadzenia 

spotkań 
 

Marcin Zacharski 
diakonia modlitwy  

wstawienniczej  
 
 

Wojciech Wojdyło 
diakonia liturgiczna 

  
 

Klaudia Winiarska 
diakonia wprowadzająca 

Konrad Przydział 
diakonia medialna 

  

Alicja Cyrnek 
diakonia organizacyjna 

  
 
 

Barbara Zacharska 
diakonia prorocka 

 

Dziesiątek różańca - Zwiastowanie 
 
Piątek: 
Kim jest dla nas Maryja? 
 Maryja jest stworzeniem Bożym, jak my, sama z siebie jest niczym i wszystko zawdzięcza 
Bogu. Bóg jednak uczynił Ją najpiękniejszym i najmożniejszym po Chrystusie człowiekiem. Nie 
potrzebował Jej do wykonania Swoich planów, ale z miłości dla Niej i dla ludzi powołał Ją do 
życia i przez Nią chce spełniać największe Swe dzieła. 
 Maryja jest Matką Bożą i ten przywilej, jedyny i niepojęty, wynosi Ją ponad wszystkie 
stworzenia. Wejście w tajemniczy związek z Trójcą Świętą sprawia, że Maryja jest dla nas tajem-
nicą. Maryja jest Matką Odkupiciela. Stojąc pod krzyżem płaciła wraz z Chrystusem i w zależno-
ści od Niego bólem Swego Niepokalanego Serca cenę Odkupienia. Z tego tytułu ma prawo, do 
każdego człowieka, bo współwysłużyła każdemu razem z Jezusem życie wieczne. 
 Maryja jest Pośredniczką wszystkich łask. Nic nie przychodzi do nas od Boga bez Niej. 
Syn przekazał Jej wszystko, co zdobył przez Swe zbawcze życie i śmierć. Maryja każdą łaskę może 
uprosić i każdą jaką otrzymujemy uprasza rzeczywiście. 
 Maryja jest Królową Świata, Aniołów i ludzi. Posiada nie tylko królewską godność, ale 
prawdziwą królewską władzę. Jest królową potężną i nie oprze się Jej nic. Bóg Jej niczego nie 
odmawia, a Ona wie, o co Go może prosić. Królowa świata posiada moc nad szatanem. Zły duch 
lęka się Jej bardziej niż wszystkich aniołów i świętych. 
 Maryja jest Matką Kościoła i Matką ludzi. Jest Matką Mistycznego Ciała, jego nadprzyro-
dzonego życia. Bóg przez Nią daje Kościołowi i każdemu z jego członków Swoje życie, przez Nią 
daje siłę, wzrost i rozwój. 
 Jeśli Bóg uczynił Maryję tak wielką i piękną i wprowadził Ją tak głęboko w dzieło zbaw-
cze, w życie Kościoła i każdego z nas, uczynisz bardzo mądrze, gdy postarasz się związać z Nią jak 
najściślej. 
Dziesiątek różańca – Zwiastowanie 
 
Sobota: 
Istota stworzona cofa się w rozwoju w miarę jak oddaje się niższej od siebie, a doskonali się i 
rozwija w miarę jak oddaje się istocie wyższej i lepszej. Najlepiej, jeżeli się odda Matce Bożej, bo 
Ona jest Najświętsza i ma wszystkie łaski dla wszystkich. Im kto bardziej zbliży się do Maryi, tym 
więcej się osobiście rozwinie i tym więcej zdziała dobrego, tym bardziej będzie szczęśliwy. Ludzie 
w różnym stopniu związani są z Matką Bożą. Jedni tylko rzadko odzywają się do Niej modlitwą 
"Zdrowaś Maryjo", czy jakimś aktem strzelistym. To stopień najniższy. Inni modlą się do Niej 
codziennie odmawiając różaniec - to stopień wyższy. Jeszcze inni włączają się do żywego różańca 
czy wstępują, do zakonu poświęconego Jej czci. To wysoki stopień związania się z Nią. Ale 
najwyższym z wszystkich jest całkowite oddanie Jej siebie na własność Jeśli chcesz oddać się 
Matce Bożej powinieneś Jej powiedzieć: "Matko, kocham Cię, mam do Ciebie pełne zaufanie i 
dlatego oddaję się Tobie całkowicie, by przez Ciebie należeć do Chrystusa. Oddaję Ci moje ciało z 
wszystkimi jego członkami i zdolnościami, moją duszę i wszystkie jej władze, wszystko to, co 
posiadam z rzeczy materialnych i kiedykolwiek będę posiadał, także wszystkie moje dobra 
duchowe i nadprzyrodzone. Oddaję się Tobie do dyspozycji, byś uważała mnie za Swoją 
własność i czyniła ze mną i wszystkim co posiadam, co się Tobie podoba. Wiem, że Ty lepiej 
znasz wolę Bożą, dlatego proszę byś nie oglądała się na moją wolę i moje życzenia, gdyby były 
odmienne od Twoich, ale przeprowadzała Swoje i Boże plany nawet wbrew mojej woli." Kto 
oddaje Maryi swoje ciało, pozwala Jej czynić z nim, co Ona uzna za właściwe i potrzebne. Jeśli 
zechce ciału dać radość, przyjmę radość. Jeśli potrzebna Jej będzie moja choroba, przyjmę 
chorobę (cierpienie). Wszystkie zmysły mego ciała mają być Jej własnością. Oddaję Maryi duszę 
z wszystkimi jej władzami. Tym samym pozwalam Jej wszystko w sobie pozmieniać. Pozmieniać 
myśli, by stały, się podobne do Jej myśli. Pragnienia, by były coraz bliższe Jej pragnieniom. 
Uczucia, by jednoczyły się z Jej uczuciami. Chcę mieć całą duszę otwartą na wszystko, co zechce 
mi przekazać. Pozwalam Jej także, wszystko, co mam w duszy zabrać. Oddaję Maryi wszystkie 
dobra zewnętrzne. Odtąd wszystko co mam: odzież, zegarek, pióro, mieszkanie, wszystko co 
mam i kiedykolwiek będę posiadał, jest Jej własnością i ]za Jej zgodą. Oddaję Maryi także 
wszystkie dobra nadprzyrodzone. Są wśród nich także te, których nie można odstąpić: osobiste 
zasługi i stopień łaski uświęcającej. Oddaję je Maryi na "przechowanie". Są i takie, które mogą 
być odstąpione: odpusty, zadośćuczynienie, owoce błagań. To pozwalam dać komukolwiek 
zechce. Musisz to dobrze przemyśleć. Jeżeli lękasz się takiego oddania, zastanów się, czy nie 
masz do Maryi za mało zaufania. Jeżeli tak się oddasz, ty sam i wszystko, co do ciebie należy, 



staje się od tej chwili własnością Matki Bożej. Także i twoja przyszłość została złożona w Jej ręce. 
To najwyższy akt czci, zaufania i miłości, a Jego następstwa mogą być bezcenne. Pamiętaj 
jednak, że oddając się, nie ty wyświadczasz Maryi przysługę, ale Ona okazuje ci wielką miłość, że 
podsuwa ci chęć oddania się i pragnie cię przyjąć. 
Dziesiątek różańca - Zwiastowanie 
 
Niedziela: 
Jakie powinno być oddanie? 
Gdy zastanowisz się nad przymiotami oddania, lepiej zrozumiesz, na czym ono polega. a) Oddaj 
się Maryi na własność. Na własność, a nie tylko w opiekę. Wielu pragnie, by Maryja im służyła. 
Ty się tak oddaj, by Maryja wiedziała, że ty chcesz Jej służyć. Oddaj się dla Jej dobra, nie dla 
swego. Oddaj się, by Ona miała z ciebie chwałę i korzyść, jeżeli to możliwe i dowolnie mogła cię 
użyć dla większej chwały BOGA i zbawienia dusz. Oddaj się Jej tak, jak darujesz książkę na 
imieniny: To przynosi głęboki pokój. To jest zarazem bardzo radykalne i sprowadzi twoją 
religijność z pobożności powierzchownej do pełnego realizmu. 
b) Oddaj się Maryi jak dziecko, a więc bezinteresownie. Oddanie się Matce Boga ma w nas 
pogłębić naszą więź z Bogiem, która została zapoczątkowana w chwili Chrztu świętego i naszą 
zbawczą z Nim współpracę podjętą szczególnie przez Sakrament Bierzmowania. Przez Chrzest 
święty staliśmy się przybranymi dziećmi Bożymi, a Maryja jako nasza duchowa Matka podjęła się 
troski o rozwój życia Bożego w nas. Wymaga to z naszej strony ufnej, dziecięcej, ale też i coraz 
bardziej dojrzałej współpracy z Nią. Tę dziecięcą postawę współdziałania z Matką Łaski Bożej 
możesz podjąć w różnej formie, w zależności od twojego upodobania, w którym ze "strojów" 
Maryjnych, jeśli zechcesz być przez Nią w taki przybrany. Możesz nazwać się Jej grignionowskim 
niewolnikiem, prymasowskim pomocnikiem, średniowiecznym sługą - serwitą Maryjnym, 
maksymilianowskim rycerzem Niepokalanej, fatimskim krzyżowcem spod znaku Serca Maryi czy 
różańcową żywą różą Maryjną. Możesz wymyślić inny tytuł swojego oddania się Maryi, byle 
tylko było to oddanie się Jej na własność, za narzędzie, na służbę itp. i pozwoliło Najświętszej 
Dziewicy Maryi, coraz doskonalej realizować Jej duchowe macierzyństwo wobec ciebie. Im 
bardziej będziesz w swym przekonaniu mały, tym doskonalej będziesz Jej poddany. Wzrost na 
drodze dziecięctwa duchowego polega na tym, by stawać się coraz mniejszym i coraz bardziej 
zależnym od Niebieskiej Matki, czyli Jej niewolnikiem. Tym określeniem możesz wyrazić Jej 
swoją pokorę i bezinteresowność. Niewolnik nie ma żadnych praw. Można się nim posługiwać 
dowolnie. Maryja nie musi wysłuchiwać próśb swego niewolnika. Może go nawet wyniszczyć, 
gdyby to było potrzebne dla chwały Boga i zbawienia ludzi. To jest najwyższy stopień oddania się 
Bogu i zarazem najwyższy stopień miłości, ku któremu Niepokalana może cię stopniowo 
poprowadzić, jeśli pozwolisz Jej kierować swoim życiem. To ci przyniesie wolność. Bóg jest samą 
wolnością. Im bardziej uzależnisz się od Niego, tym bardziej będziesz wolny. Wolny od lęku, bo 
Bóg się niczego nie boi i wszystko może. Wolny od smutku, bo Bóg jest Radością. Wolny od 
fałszu, bo Bóg jest Prawdą, Wolny przede wszystkim od grzechu, bo Bóg jest Świętością. 
Dziesiątek różańca - Zwiastowanie 
 
Poniedziałek: 
c) Oddaj się Maryi rzeczywiście. Nie tylko słowem, ale życiem. Trzeba rzeczywiście, naprawdę tą 
drogą iść krok po kroku. Maryja prowadzi skróconą drogą do świętości, ale tylko Ona ją zna i 
tylko Ona ma od Boga łaskę, że może cię nią poprowadzić. Stwierdzisz rychło, że oddanie to nie 
tylko nowa forma pobożności, ale nowa forma życia, zdolna rychło i tak całkowicie przeobrazić 
twe postępowanie, że zgodne będzie z wolą Bożą. Na tej drodze trzeba czasem ponieść pewne 
ryzyko, jeśli zrozumiesz, że Maryja zażąda od ciebie czegoś trudnego. Oddaj się z pełnym 
zaufaniem. Gdy tak będziesz realizował swoje oddanie się Matce Boga, Ona szybko obudzi w 
tobie ducha apostolskiego i zapragniesz prowadzić innych do Chrystusa przez Maryję. Wtedy 
Najświętsza Dziewica włączy cię w jakąś wspólnotę z innymi, idącymi tą samą "ścieżką" po 
drodze Maryjnej jak i ty. Będzie was uczyć apostołowania zespołowego. 
d) Oddaj się z pełnym zaufaniem. Nie żądaj, by Bóg ujawnił Swe plany względem ciebie. Nie 
chciej wiedzieć, do czego cię Maryja w przyszłości zechce użyć. Proś tylko, byś wiedział co masz 
czynić, z chwili na chwilę, a przewidywać tylko tu i tam, gdzie taka jest wola Boża. Można 
powiedzieć, że takie oddanie się Bogu jest oddaniem "na ślepo" (ks. Prymas Stefan Wyszyński), 
zawierzeniem się Bogu przez Maryję "na całego". Ono jest już bardzo bliskie osiągnięcia 
najwyższego poziomu zjednoczenia się i współdziałania z Bogurodzicą. 
e) Oddaj się Jej bezpowrotnie. Powiedz Maryi z góry: "Matko, gdybym kiedyś chciał od Ciebie 
odejść, gdybym się zaczął buntować, że naprawdę wszystko mi zabierzesz, bądź tak dobra i w 



ogóle nie zważaj na moje protesty." 
f) Oddaj się Maryi całkowicie i zupełnie. Nie mów, że na wszystko się zgodzisz, ale na to, czy 
tamto nie. To byłby brak zaufania. Zgódź się na wszystko, także na to, czego się najbardziej boisz 
jak choroba czy kalectwo. Ona wie lepiej, co dla ciebie dobre. Przestaniesz się bać takich rzeczy 
jak: ośmieszenie, krzywda, cierpienie. Gdy to osiągniesz, wtedy twoje oddanie wzniesie się na 
najwyższy poziom i będzie ono oddaniem doskonałym. Będzie to twoje prawdziwe i doskonałe 
nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. Przy każdym z tych przymiotów zastanów się, czy tak 
chcesz się Maryi oddać. Jeśli tak, to Jej to pokornie i radośnie wypowiedz. Potem stopniowo 
zgłębiaj te przymioty oddania po uczynieniu kolejnych kroków na drodze Maryjnej. Staraj się 
przyswoić sobie na każdym jej etapie po dwa przymioty odpowiadające poszczególnym etapom. 
Na tej drodze możesz wkrótce osiągnąć to, o czym mówi się: być do pełnej dyspozycji 
Niepokalanej, a Ona sama podda ci sposoby, jak tę dyspozycyjność zrealizować. Może cię Ona 
też powołać do tego, abyś w tej Jej Maryjnej szkole służby Bogu i bliźnim stał się przewodnikiem 
dla innych, w Jej "armii" stał się odpowiedzialnym za mniejszy lub większy Jej oddział. 
Dziesiątek różańca - Zwiastowanie 
 
Wtorek: 
Cel oddania nie jest inny od głównego celu twego życia. Po co żyjesz na świecie? Bóg dał ci dwa 
zadania. Wzrost do pełni własnej osobowości dla chwały Bożej i pomoc innym, by osiągnęli swą 
pełnię. Przez jedno i drugie Bóg otrzymuje największą chwałę. Wzrastasz fizycznie od dziecka do 
dorosłego człowieka. Wzrastasz umysłowo ucząc się, zdobywając wykształcenie, nabywając 
życiowego doświadczenia. Tylko w dziedzinie religijnej i moralnej niestety często zostajemy na 
poziomie nie rozwiniętych dzieci. Egoista, pyszałek, nieczysty, chciwiec, zazdrośnik, leniwy - to 
ludzie moralnie niedorozwinięci. Każdy grzech to znak moralnego niedorozwoju: duchowego 
kalectwa, znak braku pełni człowieczeństwa. Jeśli się oddasz Maryi, Ona ci pomoże wyleczyć się 
z wad i grzechów. Nie będziesz się musiał wstydzić, że jesteś moralnie niedorozwinięty. Ona ci 
pomoże dojść do pełni duchowego wzrostu. Nauczy cię wierzyć, ufać i kochać bliźniego. Z Jej 
pomocą będziesz mógł tak żyć, byś niczego nie musiał żałować. Kto oddaje się Matce Bożej, tym 
Ona posługuje się dla zbawienia bliźnich. Bóg pragnie zbawić wszystkich ludzi żyjących na 
świecie. Postanowił jednak, że w zbawieniu muszą mu pomóc sami ludzie. Maryja ma od Boga 
łaski dla zbawienia wszystkich, ale będzie mogła radować się uratowaniem wszystkich, jeśli 
znajdzie takich, którzy Jej pomogą. Oddając się Maryi, staniesz się Jej narzędziem w zbawieniu. 
Ona czeka na takich ludzi. Prosiła w Fatimie, by Jej się oddawać. Ona za twoje oddanie i przez 
ciebie będzie mogła uratować wielu od potępienia. Czy chcesz być w rękach Maryi narzędziem 
zbawienia świata? 
Dziesiątek różańca - Zwiastowanie 
 
Środa: 
Na czym polega życie na drodze oddania? 
Polega ono na całkowitym uzależnieniu się od Maryi. Po akcie oddania następuje stan oddania. 
Już teraz nie należysz do siebie, ale do Niej. Musisz z tym zacząć się liczyć praktycznie i 
dostosować do tego swe postępowanie. W przeciwnym wypadku oddanie będzie czczą 
obiecanką i nie doprowadzi do zmiany w życiu. 
Nie bój się uzależnienia od Maryi. Syn Boży od Jej zgody uzależnił Swe przyjście na świat. 
Niezależny od nikogo, okazuje pełnię Swej wolności, oddając się w niewolę Maryi. Pozwolił Jej 
się zanieść do świątyni, karmić, pielęgnować, wychowywać, ofiarować na krzyżu. W Jego 
trzydziestoletnim życiu ukrytym, pisze Ewangelia, był oddany Józefowi i Maryi oddany. Od Swej 
Matki uzależnił cud uświęcenia Jana Chrzciciela i pierwszy cud przemiany wody w wino u progu 
publicznej działalności. 
Oddając się Maryi decydujesz się na tę zależność. Myśl pełnej zależności wyraża słowo oddać się 
"w niewolę". Maryja ma odtąd do ciebie pełne prawo. Możesz Jej wprawdzie przeszkadzać, bo 
oddanie nie narusza wolnej woli. Jednak zamiast przeszkadzać, gorąco pragnij coraz więcej się 
od Niej uzależnić. Uzależniaj wolę, by zawsze chcieć i działać jak Ona. Uzależniaj swe myśli, by 
zawsze myśleć jak Ona, serce, by zawsze kochać jak Ona. 
Na tym polega wzrost na drodze oddania. W życiu naturalnym rozwój niesie coraz głębsze 
uzależnienie od rodziców i wychowawców, coraz pełniejszą samodzielność. W życiu 
nadprzyrodzonym rozwój polega na tym, że będziesz coraz bardziej niesamodzielny, coraz 
bardziej zależny od Maryi i Boga. Dzięki temu w każdej chwili pełnisz to, czego chce Bóg i tak jak 
Ona pragnie. 
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.  
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