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 Teksty do medytacji od 14.04.2021 r.  
 
  Kochani. 
 Przed nami okres Wielkanocny, czas radości, spotykania ze Zmartwychwstałym. Ale też 
czas wzrastania Kościoła w łasce Ducha Świętego. 
 Na ten moment chciałbym, abyśmy podjęli formację znowu krokami św. Ignacego z Loy-
oli.  Przed nami różne maksymy jego życia, któremu towarzyszyć będą różne komentarze. Modli-
twa powinna potrwać ok. 15 min. Jak przebiegać ma modlitwa? 
1. Stawaj w Bożej obecności, uświadom sobie, że stoisz przed Bogiem. 
2. Poproś o siłę i moc Ducha Świętego – dowolną modlitwą. 
 Zaproś do modlitwy Maryję – dowolną modlitwą. 
3. Przeczytaj rozważanie przeznaczone na dany dzień. Cytat z początku rozważania to słowa św. 
Ignacego. O ich realizację w życiu mamy się modlić w ciągu danego dnia. 
4. Zapisz w zeszycie główne zdanie o które się modlimy. Rozmawiaj później z Jezusem na ten 
temat. 
 Przypominam, że dalej obowiązuje nas codzienna modlitwa Anioł Pański w intencji 
wspólnoty oraz zachęcam do postu w intencji wspólnoty każdego 12 dnia miesiąca. 
 
Na owocną pracę, błogosławię + 
Oddaję każdego z Was w rany Chrystusa i Jego Krew, oraz  zamykam w Sercu Maryi. 
ks. Damian, Pasterz 
                                                                                        
Czwartek: 

„Nic nie można dokonać, co jest godnym Boga bez gniewu świata lub piekła”. 

Światłość z ciemnością się nie znoszą. Podobnie dobrzy ludzie nie żyją w przyjaźni ze złymi ludź-
mi. Tak jak robak, który chętnie zjada dojrzałe owoce, tak złość ludzka gryzie najbardziej tych, 
którzy są dobrzy. Największym znakiem dobroci jest to, że nie podobamy się złu. Ale porażką jest 
to, gdy podobamy się złu i wchodzimy z nim w konszachty. Nie warto przejmować się jednak 
tym, co mówią o nas poplecznicy i zwolennicy zła, oni nic dobrego nie czynią. Przysługę czynią 
nam jednak źli, bowiem w naszych prześladowaniach możemy rozwijać cnotę: pomnażamy cier-
pliwość i zasługi. Nie mamy czego bać się piekła ani świata. Nic nam nie zrobią. Gdzie większe 
niebezpieczeństwo tym większa Boża łaska. Bądź więc odważny. Uzbrój się w męstwo, do walki z 
nieprzyjacielem, inaczej w bezczynności skiśniesz.  

Piątek: 

„W dążeniu do doskonałości bardziej czuwać trzeba nad duchem niż nad ciałem, bardziej nad 

łamaniem woli niż łamaniem kości” 

Wiele osób patrzy na pozory rzeczy, nie na ich istotę. Tak samo w życiu duchowym – patrzymy 
na świętość po pozorach zewnętrznych. Tymczasem pod zewnętrzną pobożnością może kryć się 
grzeszna myśl i postawa. Na co Ci nie jeść mięsa w piątek, jeżeli krzywdzisz innych ludzi albo 
pałasz wewnętrzną namiętnością czy folgujesz sobie w innych sprawach? Tymczasem to co się 
Bogu podoba jest w naszym wnętrzu. Wszelkie zewnętrzne przejawy naszej wiary o tyle się Bogu 
podobają o ile z wnętrza pochodzą, z głębi naszej duszy, o ile odbijają nasze uczucia i myśli. Dużo 
więcej trzeba zajmować się duchem, ponieważ z dobrego ducha dobrze się ciało prowadzi. Wiel-
kie jest oddziaływanie ducha na ciało! Życzyć trzeba sobie szczęścia wewnętrznego. Szczęście w 
nas się kryje, po a nami na próżno go szukamy. Jesteśmy jak okręty na wodzie, które mają więcej 
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ładunków i bogactw w sobie. Warto więc inwestować w siebie. 

Sobota: 

„Bóg jest hojny. Z Jego rąk odbieram to, co nie mam od człowieka. Gdybym nie dostał czegoś od 

ludzi, miałbym wszystko od Boga”. 

Boże skarby są niewyczerpane. One się nie zmniejszają, obojętnie jak wiele Bóg rozdaje człowie-
kowi. Tu trzeba więc zwracać swoja nadzieję. Człowiekowi, obojętnie od tego jak rozdaje, zaw-
sze skończą się dobra. Ale Bóg jest w stanie zaspokoić każde pragnienie człowieka. Nie mamy 
naśladować tych, którzy mają wiele pragnień, ale nie okazują nadziei. Bóg nie jest skąpy, ale 
hojny w zależności od ufności człowieka i nadziei w Bogu pokładanej. Spodziewaj się, a otrzy-
masz (zob. Mk 11,24). Dlaczego więc o tak mało Boga prosimy? 

Niedziela: 

„Dobroć Boga zwykła bardziej bronić tego, kogo bardziej zły duch nęka i kusi” 

Bóg cały czas czuwa nad swoimi dziećmi. Więcej udziela nam swojej pomocy w te płaszczyzny 
życia i walki, gdzie zły duch bardziej nas atakuje. Wygraną walką jest ta, w której pomocy udziela 
nam Bóg, gdy człowiek nie musi przejmować się ani pożywieniem ani posiłkami. Czego mamy się 
obawiać w walce duchowej, skoro mamy tak Wielkiego Sprzymierzeńca? Bóg nie zostawia swej 
sprawy, nie opuszcza człowieka. Dlatego Bóg tak szybko udziela nam swojej pomocy. Człowiek 
musi tylko nauczyć się z nich korzystać i o nie prosić. Potężny i pomysłowy jest szatan, który 
nieustannie na nas naciera. Trzeba dlatego być na baczności, aby samemu z nim walki nie to-
czyć, ale prosić o pomoc Boga. Jeżeli walczymy w oparciu o siebie już przegraliśmy. Jeżeli jednak 
walczymy ramię w ramię z Bogiem, to z każdej zasadzki wyjdziemy zwycięsko.  

Poniedziałek: 

„Jeśli miłości i uprzejmości nie towarzyszy prawda, to nie są miłością i uprzejmością, ale podstę-

pem i próżnością” 

Mniej nam szkodzi jawny wróg, niż fałszywy przyjaciel. Jawnego wroga można łatwo się wy-
strzegać, ale fałszywy przyjaciel zawsze może nas podejść i wyrządzić nam wiele ran i krzywdy. 
Kto do naszych kryjówek serca wszedł przez udawaną życzliwość, ten może nam wiele więcej 
ran zadać. Ostrożne więc powinny być nasze rozmowy, ale jeszcze ostrożniejsze przyjaźnie. Dłu-
go wybieraj zanim pokochasz. Często pod przyjemną trawą na łące kryje się żmija. Ufaj, ale patrz 
komu. Nikt się częściej nie zawodzi, niż ten kto słowom wierzy. Nieraz złe serce potrafi i słowa 
pełne miodu powiedzieć. W złotym kubku tez można podać truciznę. Szczerszego przyjaciela nad 
Boga nie ma. Jego Słowa są prawdą i życiem (zob. J 6,68). Jemu warto zawierzyć wszystko co 
mamy. 

Wtorek: 

„Im ściślej jesteśmy zjednoczeni z Bogiem, im jesteśmy dla Boga hojniejsi, ten większych łask od 

Niego dostanie” 

Nigdy nie ginie to co się Bogu oddaje. Z mgły bowiem, która unosi się nad ziemią otrzymujemy 
deszcz, który użyźnia ziemię, z nasienia rzuconego w ziemię rodzi się owoc o wiele większy. Bóg, 
któremu cokolwiek oddamy, odda nam stokrotnie więcej. Prosty jest ten rachunek: im więcej 
Bogu dasz, tym więcej od Niego otrzymasz. Dla Boga coś stracić dla człowieka to paradoksalnie 
zysk, odmówić zaś człowiekowi czegoś to skąpstwo. Bóg mało otrzymuje, ale więcej oddaje: za 
to co doczesne płaci wiecznością, za to co ziemskie, płaci tym co niebieskie. Dlaczego więc jeste-
śmy tacy skąpi wobec Boga? Bóg nie zadowala się cząstką. Bóg chce wszystko. Skoro wszystko 
mamy od Niego, dlaczego jesteśmy tacy skąpi, aby to co i tak jest Jego, aby to Jemu oddać? 

Środa: 

„Chrześcijaninem jest ten, kto całkowicie od świata i od siebie się oderwał” 

Zaszczytem jest być chrześcijaninem. Bóg chrześcijanom wiele nagród przygotował. Ale żeby być 
prawdziwym chrześcijaninem, wielu rzeczy wymaga się od uczniów Jezusa. Wielka jest liczba 
chrześcijan obecnie na świecie. Ale dużo ważniejsze są cnoty, którymi żyjemy. To cnoty o nas 



świadczą, nie nasz ubiór czy liczna. Kto z miłości do Chrystusa potrafi wyrzec się dostatków i 
ziemskich spraw, wiele zrobił, ale ten kto jednocześnie nie wyrzekł się siebie i swoich namiętno-
ści i pragnień, ten cały czas światem żyje. Na co iść za Chrystusem słowem i deklaracją, skoro nie 
naśladuje się Jego? (zob. Mt 16,24). Bóg chce, żebyśmy byli wolni od wszelkiej słabości. Jeżeli się 
jakiejś poddajemy, to już po nas. Stanie w rozkroku w świecie jedną nogą, drugą w Chrystusie 
tylko nas rozchwieje i nigdzie nie doprowadzi. Decyzje trzeba podjąć jedną i być jej wiernym. 

 
 

Ogłoszenia  
 
1. Przypominamy, o obowiązkowej modlitwie Anioł Pański w intencji wyboru Animatorów do 

21.04.2021 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. Informacje o spotkaniach będą ogłaszane na bieżąco. 
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