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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.  
 
 Po zawierzeniu się Maryi, oddaniu się w niewolnictwo Maryi, ten tydzień jest tylko krót-
kim rozważaniem o Maryi. Niewolnictwo nie oznacza, że mamy pisać nowe traktaty Maryjne, ale 
mamy stale podjąć w ciągu dnia jakąś refleksje względem Maryi. Niech te krótkie rozważania 
natchną nas, jak można podążać drogą Maryi, ale i samemu Ją odkrywać pytając: co zrobiłaby w 
tej sytuacji Maryja? 
                                                                                       Na owocną pracę, błogosławię + 
                                                                                        ks. Damian, Pasterz 
 
 
 
Czwartek: 
W żadnej stworzonej istocie nie ma tak doskonałej jedności jak w Maryi. Bóg żył w Niej i Ona 
żyła w Bogu. Między Bogiem i Maryją była ścisła relacja, Bó żył w Niej w całej swojej pełni, czy-
niąc z Niej swą świątynię, a Maryja żyła całkowicie oddana Bogu i realizacji Jego planu. Nie za-
pominajmy o tym i my. Nie warto pozostawić na boku plany, jakie Bóg ma względem nas. Tak 
niedługo po oddaniu się w niewolnictwo Maryi, idźmy Jej drogą pełnej dyspozycyjności wobec 
Ojca. 
Maryjo, któraś przyjęła błogosławieństwo i miłosierdzie Ojca, pomóż mi otwierać się nieustannie 

na miłość Bożą i nią żyć.  
 
P.s. Odmów Litanie Loretańską. 
 
Piątek: 
W Litanii Loretańskiej mamy wezwanie Maryi Królowej Pokoju. Maryja obiecała pokój na świe-
cie, ale oczekuje poświęcenia świata Jej Niepokalanemu Sercu. Przez oddanie się Maryi w nie-
wolnictwo uczymy się, że Maryja jest Panią mojego życia. Dlatego każdy ranek powinniśmy za-
czynać w ten sam sposób – ofiarując Jej na nowo siebie i swoje serce. Wszystko wykonywać 
prosząc o Jej macierzyńską pomoc, a z drugiej strony wszystko czynić, aby się Jej podobać, a 
przez Nią Jezusowi – oto nasze zadanie. 
Maryjo, która widziałaś swoje mieszkanie uświęcone przez Boga, wspomóż mnie przeżywać moje 

poświęcenie się Bogu, które rozpocząłem w dniu naszego Sakramentu Chrztu oraz pogłębiam 

przez akt niewolnictwa. 
 
P.s. Odmów Litanie Loretańską. 
 
Sobota: 
My ludzie będziemy dobrze patrzeć na siebie wzajemnie jeżeli będziemy patrzeć na siebie do-
strzegając w nas Chrystusa. To Chrystus jest punktem odniesienia chrześcijan. Aby nasze życie, 
uczynki, myśli, pragnienia, wszystko z nas pochodzące docierało do Chrystusa bardziej oczysz-
czone powinno przebiegać przez Maryję. Ono jest ogniskiem, w którym spalamy wszystkie nasze 
grzeszne naleciałości i odzyskujemy Bożą miłość i godność. Ojcowie Kościoła uczą, że nabożeń-
stwo do Maryi oczyszcza naszą wiarę i odnawia serca czcicieli Maryi. 
Maryjo, pomóż mi oczyszczać się bardziej, aby być godnym spotkania z Jezusem. Pomóż mi do-

strzegać Twoją i Jezusową obecność w moim życiu. 
 
P.s. Odmów Litanie Loretańską. 
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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 

 

Niedziela: 
Maryja najbardziej ukochała Boga. Kochała Go z całego swojego serca. Jej miłość przewyższa 
miłość wszystkich ludzi, w tym świętych i Aniołów. Dlatego Maryja jest najbardziej umiłowana 
przez Boga. Maryja jest też umiłowana przez ludzi. Nikt nie jest tak uwielbiany i błogosławiony 
jak Maryja. Nikogo tak się nie wzywa jak Maryi, ani nie wychwala jak Maryi spośród ludzi. 
Świadczą o tym także liczne sanktuaria, także w naszej diecezji rzeszowskiej. Uznajemy w Maryi 
wielkie dobrodziejstwo dla ludzkości. Niech w chórze wychwalającym Maryję nie zabraknie 
nigdy naszego głosu. 
Maryjo, jesteś pełna łaski i Pan jest z Tobą! Bądź ze mną! 
 
P.s. Odmów Litanie Loretańską. 
 
Poniedziałek: 
W Ewangelii nie mamy wprost mówiących tekstów o tym, żeby Maryja była prześladowana. 
Jednak jako Matka przyjmowała do siebie to wszystko co kierowano do Jej Syna. Dlatego Ona 
także czuła się prześladowana, odrzucona, poniżana, znieważana… Przeżywała wszystkie 
ciężkie chwile i dlatego nas rozumie, kiedy znajdujemy się w podobnych okolicznościach. 
Trudno jest być prawdziwym uczniem Jezusa. Ale idąc z Maryją wszystko staje się łatwiejsze i 
doskonalsze. 
Maryjo, która postępowałaś śladami Jezusa, bądź obecna na drogach mojego życia i przynoś 

ulgę mojemu utrudzeniu. 
 
P.s. Odmów Litanie Loretańską. 
 
Wtorek: 
Duch Święty prowadził Maryję poprzez obietnicę Starego Testamentu, aż do rzeczywistości od-
kupienia. Oświecał Ją do zrozumienia, z punktu widzenia wiary, historii i proroctw Izraela. Ogło-
sił i wyśpiewał w Magnificat miłosierdzie Boże dla pokornych i ubogich, oraz wysławiał wierność 
Ojca w obietnicach daną Patriarchom Izraela. Dlatego Kościół nazywa Maryję Królową Proroków. 
Podobnie jak Maryja, wyznawca Jezusa, pozwala przenikać się natchnieniom Ducha Świętego, 
pozwala się im prowadzić, aby kierując się światłem Ducha Świętego dojść do świętości. Duch 
Święty dokonał w Maryi największego dzieła ludzkiego i boskiego: Wcielenia Syna Bożego. Także 
w nas, poprzez Maryję i razem z Nią, Duch Święty dokona w nas dzieła uświęcenia. 
Nie ma pochwały godnej Ciebie, Niepokalana Maryjo! Ty w swoim łonie nosiłaś Tego, którego 

nie może ogarnąć niebo i ziemia. Ucz mnie otwartości na Bożego Ducha. 
 
P.s. Odmów Litanie Loretańską. 
 
Środa: 
Dla wyznawców Jezusa i niewolników Maryi miłość jest motorem działania, lecz także wskazów-
ką kompasu, który go orientuje. Miłość jest także celem na drodze wymagającej wysiłku. Miłość 
stanowi wyjaśnienie chrześcijańskiego życia, podobnie jak miało to miejsce w życiu Maryi, które 
można streścić, jako życie w miłość Boga i bliźniego, w pełni i bez ograniczeń. Pobożność chrze-
ścijańska nazwała Maryję Matką pięknej miłości. Od niej mamy uczyć się kochać Boga i bliźniego, 
mając te samą motywację. 
Maryjo, Ty która w pełni kochałaś, ucz mnie prawdziwej miłości. 
 
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)  
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