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Spotkania Wspólnoty 
odbywają się 

według harmonogra-
mu umieszczonego na 

stronie Wspólnoty 
w Domu Diecezjalnym 

„Tabor” 
ul. Połonińska 25 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Teksty do medytacji od 11.03.2021 r.  
 
 Kochani! 
 Ten tydzień jest krótkim domówieniem pewnych spraw na które wcześniej jakoś zabra-

kło czasu. 

  
                                                                                       Na owocną pracę, błogosławię + 
                                                                          ks. Damian, Pasterz 
 
Czwartek: 
Kiedy już umiesz trwale żyć w łasce uświęcającej i tylko dość rzadko zdarza ci się popełnić świa-
domy grzech powszedni, możesz skorzystać z następującego wypróbowanego sposobu pogłę-
bienia się na drodze oddania. Nie przechodź jednak do następnego punktu, dopóki nie będziesz 
umiał wykonać poprzedniego. 
Etap pierwszy 
1. Odnosić się do Niej jak małe dziecko. Trzeba chcieć być coraz mniejszym, coraz mniej samo-
dzielnym. 
2. O wszystko pytać i prosić o pozwolenie. Pytać o wszystko, to znaczy, nawet o rzecz, która by-
łaby taka mała i nieważna, że o nią nie potrzeba pytać. 
3. Mówić do Niej, chociaż się niczego nie potrzebuje, kierować do Niej nie tylko prośby, ale także 
pochwały, podziękowania, dzielenie się wrażeniami, uczuciami dotyczącymi drobnych spraw 
życia. Zamiast myśleć samemu - myśleć "do Maryi". 
4. Prosić, by Ona nas wzięła na własność. To nie my wyświadczamy Jej przysługę, kiedy się Jej 
oddajemy, ale Ona wykazuje miłosierdzie i łaskę, że nas chce przyjąć. Trzeba oddanie podnieść 
do subtelniejszego poziomu przez prośbę o przyjęcie. Mamy o to prosić usilnie, często ufnie i 
szczerze. 
 
P.s. Odmów Litanie Loretańską. 
 
Piątek: 
Etap drugi 
1. Bezgraniczne zaufanie do Maryi. Zaufanie jest podstawą oddania. Należy często mówić Maryi: 
"Mam do Ciebie bezgraniczne zaufanie". "Wiem, że Ty możesz wszystko uprosić". 
2. O wszystko prosić Maryję. Dla wytworzenia trwałego przeżycia wszechpośrednictwa Maryi 
warto przez jakiś czas, np. kilka tygodni, modlić się tylko do Niej, a do Boga i Chrystusa zawsze w 
Jej obecności, świadomie przeżytej lub za Jej pośrednictwem. 
3. Oddać się Najświętszej Maryi Pannie jako narzędzie w doprowadzeniu bliźnich do Chrystusa 
przez Maryję. Mówić Jej o bliźnich, z którymi spotykamy się w ciągu dnia i oddawać ich samych, 
oraz ich sprawy. 
 
P.s. Odmów Litanie Loretańską. 
 
Sobota: 
Etap trzeci 
1. Chodzić w obecności Pana Jezusa i Matki Najświętszej. Z czasem pytanie o wszystko zamienia 
się w życie "pod okiem" Jezusa i Maryi. Wystarczy proste duchowe spojrzenie - i już się wie, czy 
Maryja potwierdza, czy nie, czy pozwala, czy zabrania. 
2. Przyjmować od Nich natchnienia. Droga natchnień to droga oparta o dary Ducha Świętego. 
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Animatorzy  
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 

 

Każdy je posiada i każdy winien je wykorzystać. Życie według darów Ducha Świętego jest naj-
wyższym stopniem życia wewnętrznego. 
3. Oddawanie uczynić całkowitym, czyli rozciągniętym na wszystkie sprawy życia i zupełnym co 
do stopnia natężenia. Wyrabiać w sobie postawę dyspozycyjności na spełnianie woli Matki Bo-
żej, by móc stawać się dyspozycyjnym wobec władzy kościelnej. 
 
P.s. Odmów Litanie Loretańską. 
 
Niedziela: 
Z Maryją poznaje Wolę Bożą: 
Gdy wiesz, czego Bóg w danej chwili od ciebie żąda, oddaj siebie, bliźnich, sprawy i rzeczy Maryi 
i staraj się Jego wolę wykonać. Co zrobić, gdy nie wiesz, jaka jest wola Boża? 
Matka Boża na każdą chwilę ma dla ciebie najlepsze zajęcie: czasem pracę i cierpienie, 
czasem wypoczynek i rozrywkę. Nie zawsze to, co obiektywnie lepsze, jest dla ciebie wolą 
Bożą. Trzeba się dowiedzieć, czego Maryja pragnie. Wymyślano różne sposoby poznania Jej. 
Jedni zastanawiają się, co byłoby teraz Panu Bogu najbardziej miłe. Inni czytają Ewangelię, by 
się dowiedzieć, co o tym mówi Pan Jezus lub co uczynił w podobnej sytuacji. Jeszcze inni 
pytają co by uczyniła Maryja, gdyby była na ich miejscu. Jest jednak prostszy sposób i chyba 
lepszy. Kto oddał się Maryi może Ją pytać: „Maryjo, co ja mam teraz zrobić”, „Czy mogę tam 
pójść, to kupić, na to popatrzeć, o tym rozmawiać” To jest przecież najprostsze i odpowiada 
duchowi dziecięctwa. Pan Jezus powiedział: „Proście, a będzie wam dane” (Mt 7,7); „Ojciec z 
nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą” (Łk 11,13); „Duch Święty, którego Ojciec 
pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy” (J 14,26). Stałe pytanie o zgodę i 
pozwolenie, o radę i światło, wszędzie tam, gdzie nie wiesz, co wybrać jest normalnym 
następstwem oddania się na własność. Pytaj czy wolno ci patrzeć, mówić i co mówić, bo 
twoje oczy i usta są Jej własnością. To nie jest przesada. Od wieków uczą święci, że należy 
przed każdym czynem zastanowić się czy jest zgodny z wolą Bożą, że należy we wszystkim 
szukać woli Bożej. Pytanie się Maryi jest tylko zastosowaniem tej zasady do drogi oddania się 
Matce Bożej. Tu masz jednak tę korzyść, że nie szukasz woli Bożej sam, ale prosisz Maryję, by 
ci ją ukazała. Z czasem nie będziesz musiał pytać słowami. Wystarczy duchowe spojrzenie w 
Jej oczy, a będziesz wiedział, czy tak czy inaczej. Nie czekaj po zapytaniu na żadne 
wyjaśnienia, widzenia, nadprzyrodzone głosy. Maryja ma bardzo wiele zwyczajnych 
sposobów, by ci pokazać, co jest w tej chwili wolą Bożą. Pan Jezus powiedział w 
Ogrójcu: „Czuwajcie i módlcie się” (Mt 26,41). Kto pyta Maryję o wolę Bożą, ten się modli. 
Trzeba teraz czuwać, czekając na Jej odpowiedź. Trzeba być bardzo czujnym. Odpowiedź 
przychodzi często drogą nieoczekiwaną, pojawia się subtelnie. Kto nie nauczy się czuwać, 
może jej nie zauważyć. 
 
P.s. Odmów Litanie Loretańską. 
 
Poniedziałek: 
Jakimi drogami przychodzi najczęściej odpowiedź Maryi? 
Czasem Najświętsza Panna przypomni ci Boże przykazanie, polecenie Pana Jezusa i 
Ewangelii lub jakiś obowiązek, o którym zapomniałeś. Często odpowiedź przychodzi przez 
przełożonych, którzy coś każą uczynić. Niekiedy Maryja przysyła do nas ludzi z prośbami. Pan 
Jezus powiedział: „Daj temu, kto cię prosi” (Mt 5,42); „Daj każdemu, kto cię prosi” (Łk 6,30). 
Czasem zadecydują okoliczności, przypadkowo usłyszana rozmowa, niespodziewane 
spotkanie, spóźnienie na pociąg i wiele tego rodzaju rzeczy może być wskazaniem woli 
Maryi. Trzeba mieć oczy otwarte na wszystko. Raz po raz otrzymasz dobre natchnienie. 
Nauczysz się z czasem odróżniać Boże natchnienie od podstępów złego ducha. Gdybyś 
jednak przypadkiem w dobrej wierze podstępny podszept szatana lub własne uwiedzenie 
wziął za wolę Maryi, nie potrzebujesz się lękać. Kto się oddał i szczerze szuka Jej woli, za tego 
Ona bierze odpowiedzialność i nie tylko nikt nie poniesie prawdziwej szkody, ale spełni dobry 
uczynek. 
Kiedy zrozumiesz odpowiedź Maryi, wróć do aktu oddania. Oddaj Jej siebie i wykonanie i 
staraj się rzecz spełnić. Akt oddania jest zawsze podstawowy i najważniejszy. 
Często, a może najczęściej, żadna wyraźna odpowiedź nie nadchodzi. Pytasz  cisza! Nie sądź 
wtedy, że pytanie nie ma sensu. Warto i trzeba pytać, nawet, chociażby się przewidywało, że 
znów nie będzie żadnego wskazania. Bez pytania będziesz wszystko czynił samowolnie i 
oddanie będzie złudzeniem. Droga oddania jest zwykła i prosta, rzeczy nadzwyczajne rzadko 



się na niej trafiają. To droga wiary i zaufania. 
Co jednak czynić, gdy nie ma odpowiedzi? Najpierw odczekaj jak długo można, żebyś własną 
wolą i niespokojnym pośpiechem nie psuł Maryi Jej planów. Gdy już czekać nie możesz, 
poproś Ją o światło i wybierz sam, to co twoim zdaniem najbardziej Jej się teraz podoba. 
Oddaj Jej twój wybór, z całym spokojem wykonaj to, co wybrałeś. Maryja dlatego nie dała 
odpowiedzi, bo wiedziała, że sam wybierzesz to, co jest Jej wolą. Na wszelki wypadek ? bo 
nigdy nie wiesz czy dobrze pytałeś ? poproś, by cię zawróciła z drogi lub odsunęła złe 
następstwa wyboru, gdyby miał być zły i bądź wtedy zupełnie spokojny. 
Oto proste zarysowanie drogi we wszystkich sytuacjach, by twoje oddanie mogło stać się 
prawdziwe. Gdy wiesz, czego Maryja chce, oddaj i wykonaj. Gdy nie wiesz, zapytaj i czekaj na 
odpowiedź. Gdy odpowiedź zrozumiesz, oddaj to i wykonaj. Gdy nie zrozumiesz, wybierz sam 
według powyższych wskazań, oddaj wybór Maryi, wykonaj i bądź spokojny. Oto w 
największym skrócie główne zasady życia na drodze oddania. Mądre i proste, dostępne dla 
każdego. 
 
P.s. Odmów Litanie Loretańską. 
 
Wtorek: 
- Wróć do tekstów, które najbardziej Ciebie poruszyły, od początku stycznia. 
 
P.s. Odmów Litanie Loretańską. 
 
Środa: 
- Wróć do tekstów, które najbardziej Ciebie poruszyły, od początku stycznia. 
 
P.s. Odmów Litanie Loretańską. 
 

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) 

3. Zasady i terminy wyboru nowego Lidera Wspólnoty: 
1. Wybory zostają zorganizowane 17 marca. Odbędą się one po różańcu. 
2. W wyborach oddać głos mogą osoby, które we wspólnocie są wcześniej niż wrzesień 2020 r. 

Czyli osoby, które zapisane są do wspólnoty od czerwca 2020. 
3. Kandydować mogą osoby, które przeszły jakąś formacje – Oaza, KSM, RAM, LSO, SCHOLA, 

DOMOWY KOŚCIÓŁ, albo są we wspólnocie dłużej jak 2 pełne lata. 
4. Jak się zgłasza kandydatów? Na dwa sposoby: 
- kandydaci sami się zgłaszają do Pasterza, 
- kandydata zgłasza grupa 3 osób do Pasterza. 
Zgłoszenia są do dnia 3 marca. W dniu wyborów będę pytał każdego jeszcze raz czy chce kan-

dydować. Następnie jako wspólnota będziemy odmawiać nowennę do Matki Bożej o właściwy 
wybór lidera wspólnoty. 

5. Głosowanie odbędzie się 17 marca. Wszystkich zachęcam, którzy w tym dniu mogą głosować, 
aby oddali swój głos. Komisje, która będzie wtedy liczyć głosy, wybiorę w dniu wyborów. Na 
dzień dzisiejszy nie wiem, czy będzie jedna czy dwie tury wyborów. 

6. Jeszcze jeden bardzo ważny szczegół. Jeżeli otworzymy wybór Apostoła Macieja z DZ, to zo-
baczymy, że wybrano dwie osoby a później rzucono losy i padł on na Macieja. Sugerując się 
także tym, jakie KSM ma statuty, chciałbym, abyśmy w podobny sposób dokonali wyboru Li-
dera. 3 osoby, które otrzymały największą liczbę głosów, będą miały spotkanie ze mną. 
Chciałbym wtedy porozmawiać z danymi osobami, o wizji wspólnoty, jaką mają. Wtedy po-
proszę i zaproszę całą naszą wspólnotę, abyśmy przez tydzień jako wspólnota pościli. Nie zna-
czy, że przez cały tydzień wszyscy pościmy, jeden dzień w tygodniu. Wtedy porozmawiam z 
każdą osobą, pójdę sam na modlitwę i dokonam wyboru osoby z 3 osób. Od razu chce to ja-
sno powiedzieć – nie znaczy, że osoba która będzie miała największą liczbę głosów będzie li-
derem, znaczy się, ze będzie 3 kandydatów. 

Podobne zasady wyborów Lidera wspólnoty odnowy działają w diecezji gliwickiej i bielsko-



żywieckiej, pytałem swoich kolegów egzorcystów. 
7. Kadencja lidera trwa kolejne 3 lata. Proszę, aby animatorzy którzy do tej pory pełnią swoje 

zadania pełnili je dalej, do momentu, aż nowy lider stworzy swój zespół współpracy. 
8. Apeluje do wszystkich, aby nie organizować żadnych krwawych walk, żadnych kampanii pro-

mocyjnych, żeby nie było żadnych ustaleń w kuluarach, manipulacji, ani innych rzeczy. Kocha-
ni, zapraszam Was do tego, aby oddać te wybory w ręce Maryi. Proszę, aby w ten sposób oka-
zała się dojrzałość nasze wspólnoty. To nie jest czas na żadne zagrywki. To jest zupełnie inny 
czas. 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

           


