
 
28 kwiecień 2021 BIULETYN WSPÓLNOTY, ROK XIII, NUMER 574 

Spotkania Wspólnoty 
odbywają się 

według harmonogra-
mu umieszczonego na 

stronie Wspólnoty 
w Domu Diecezjalnym 

„Tabor” 
ul. Połonińska 25 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Teksty do medytacji od 29.04.2021 r.  
 
 Kochani. 
 Kontynuujemy naszą pracę ze św. Ignacym z Loyoli. Modlitwa 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 + 
ks. Damian, Pasterz 
                                                                                        
Czwartek: 

„Nic nad prawdą długo nie triumfuje. Prawda może być wielokrotnie i długo atakowana, ale 

nigdy zdobyta nie będzie”. 

Św. Ignacy mówił, że najlepszym kolorem jest biel. Fałsz i podstęp nikogo nie obronią. Tak, jak 
gdy śnieg stopnieje jesteśmy w stanie zobaczyć stertę śmieci, która pod śniegiem była a stopiła 
się pod wpływem promieni słonecznych. Tak samo przez prawdę, która topi wszelkie postępy i 
ukaże cały fałsz który pozornie przykrywał podstępy. Tak jak słońce, które kryje się za chmurami, 
ale gdy one odejdą, świeci jasno i wyraźnie, tak samo prawda, z pozoru przygnębiona i skryta na 
jaw wychodzi i bliską nam się staje. Człowiek podstępny najpierw siebie samego gubi, później 
innych. Gdy komuś dół przygotowuje, sam najpierw w niego wpada. Dlatego najlepiej robi ten, 
kto się prawdą w życiu kieruje. 

Piątek: 

„Nocą najczęściej zły duch przychodzi, aby człowieka podejść lub wlać w jego serce niepokój” 

Przejście ze snu do zupełnej przytomności jest szczególnie obciążone atakiem złego ducha. Czy-
ha on, aby na człowieka ledwo obudzonego zaatakować, aby z nienacka pociągnąć człowieka ku 
złu. Podły szatan! Nie chce wprost do walki przystąpić, ale wiele kryjówek szuka, tak jak złodziej 
który czeka na nocną porę, aby przystąpić do kradzieży. Trzeba czuwać, to jedyna rada. Złodziej 
ucieka, gdy wie, ze jest obserwowany. Tak samo i zły duch. Chciwym jest jednak zły duch, czyha 
na nas w dzień i w nocy. Wystarczy mu nawet pierwiastek zła, aby przeciągnąć człowieka na 
swoja stronę. Biada leniwym i tym, którzy zasypiają bez pomocy nieba – Boga i Świętych. 

Sobota: 

„Unikanie kłótni to rzecz szlachetna i pożyteczna. Ale i godna chrześcijańskiego pokoju”. 

Jeżeli przez miłość do Boga, ponosimy jakieś koszty, aby rozwijać w sobie cnoty, to Bóg stokroć 
to wynagradza. Lepiej jest mieć nawet 1 grosik i serce przepojone miłością, niż całe bogactwa a 
serce zniszczone kłótnią w którym nie ma miejsca na miłość. Trudne jest wszcząć kłótnie tak, aby 
nie było uszczerbku na miłości. Nie chodzi o to, aby tolerować zło drugiego człowieka, ale aby 
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przy ich usuwaniu nie mieć nienawiści, do tych, którzy ją przynieśli lub tworzą. Strzec trzeba 
siebie, aby gniewając się na czyny nie gniewać się na człowieka. Strata miłości, choćby niewielka, 
jest gorsza niż strata rzeczy doczesnych. Bowiem miłość zostaje na zawsze, a rzeczy przemijają. 
Trzeba tez zauważyć, że dość często drobnostką jest to o co się spieramy. Po co się więc kłócić o 
to, co nie ma wartości na życie wieczne? 

Niedziela: 

„Jest niebezpiecznym prowadzić wszystkich jedną drogą do doskonałości, ale bardziej niebez-

pieczną jest sądzenie innych według własnej miary” 

Ilu ludzi tyle jest zdań, odmiennych twarzy czy głosów. Cudem byłoby gdyby każdy się ze sobą 
zgadzał. Większa niż ludzka różnorodność jednak jest różnorodność naszych dusz. Niemożna 
wszystkich do jednej normy sprowadzać. Nie do każdej nogi pasuje ten sam but, tak samo nie do 
każdego garnka pasuje ta sama pokrywka. Wobec tego, jak jednym lekarstwem chcielibyśmy 
leczyć dusze wszystkich? Nie byłoby to leczeniem, ale przynoszeniem śmierci. Ogromną sztuką 
jest kierowanie duszą. Ale tak jak nie każdy lekarz pomoże ciału, tak samo duchowo trzeba do-
bierać lekarza. Nie każdemu trzeba powierzać swoją duszę, ale najlepszemu przewodnikowi i 
towarzyszowi.  

Poniedziałek: 

„Jeśli na wadze z jednej strony położymy wszelkie dobra ziemskie, a z drugiej strony więzienie, 

obelgi i łańcuchy, to pierwsza waga powinna nas odstraszać, a druga pociągać” 

Dobra, które świat traktuje jako dobre, złymi są, bo przynoszą uszczerbek naszej duszy, do grze-
chu zachęcają, są przeszkodą przed doskonałością a do Bożej miłości stanowią mur. Takich dóbr 
ziemskich nie ma co cenić. A chociaż złem nie były, dobrymi też nie są i na miłość i nasze zainte-
resowanie nie zasługują. Dość często kochamy się w tym co nietrwałe i znikome. Co świat uważa 
za złe, to przeciwnie, dobrem dla nas jest, bo pomaga nam się od rzeczy doczesnych uwalniać, 
do Boga prowadzi i pomaga usunąć powód do grzechu. Gdy nasze życie jest pomyślne, można 
wątpić czy to od Boga czy od złego ducha, ale jeżeli w utrapieniach i uciskach przy Bogu trwamy, 
nie mamy pewniejszego dowodu miłości Boga do nas. 

Wtorek: 

„Lękać się trzeba, gdy wszystko po naszej myśli idzie, a szczęścia wiecznego nigdy pewnego być 

nie można” 

Gdy morze jest spokojne, mawiają żeglarze, że spokojem wabi i wtedy jest niebezpieczne. Na 
wojnie, gdy wróg potajemnie do twierdzy wchodzi, więcej szkody może zrobić, niż podczas oblę-
żenia. Dla duszy niebezpiecznym powinno być, że nie mamy żadnych obaw, ale w pewności się 
pogrąża. Przyjazny los nie ma takich sił, aby nam zapewniać ciągle bezpieczne życie, bez zmian. 
Nie można jemu w pełni ufać. Co podlega stracie, nie jest dobre. Jeśli ktoś swoją nadzieję opiera 
nie na tym co pewne, to nadzieja długo nie potrwa. Tyle masz szczęścia ile masz w sobie dobra. 
Nie uważaj się jednak za bogacza, choćby Ci zer na koncie zabrakło. Wszystkie skarby w swoim 
sercu nosisz, w swojej duszy. I o tyle jesteś szczęśliwy, bogaty i dobry. 

Środa: 

„W pewnych momentach lepiej jest milczeć, niż mówić. Nie potrzeba mścić się słowem, gdy sama 

z siebie mści się prawda” 

Nie ma lepszej zemsty, jak milczenie na oszczerstwo. Czym ono jest? Słowem tylko, a nie pioru-
nem. Jeżeli tępisz broń nieprzyjaciela, to tak jakbyś ją łamał. Posługuj się roztropnością, czyli 
milczeniem, a będziesz miał zbroje, której nic nie rozwali. Lepiej jest wygrać zbroją, aniżeli mie-
czem. Zmartwi się oszczerca naszym zachowaniem, bo pomyśli, że go lekceważysz milczeniem. 
Wtedy zazdrośnik się umęczy, sam czując podwójnie to co chciał Tobie wyrządzić: bo siebie zra-
nił, a Tobie krzywdy nie wyrządził. Wielkim wtedy okaże się Twój umysł. 

 

 



 
 

Ogłoszenia  
 
1. Przypominamy, o obowiązkowej modlitwie Anioł Pański w intencji na otwartość na chary-

zmaty i jej przyjmowanie dla wszystkich członków wspólnoty przez ręce Maryi oraz zachę-
cie 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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