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 Teksty do medytacji od 27.05.2021 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: 

„.Kto chce sprawę pomyślnie dokończyć, powinien nie sprawę do siebie, ale siebie do sprawy 

dostosować”. 

Wiele problemów wynika z tego powodu, że wszystko musi być zgodnie z moja wolą. Roztropny 
lekarz najpierw badania zleca, dopiero później leki przepisuje. Przez nie jest w stanie dobrać 
właściwe leki, mimo że każdy człowiek może mieć te same objawy. Nie mniejsza ostrożność po-
winna nas charakteryzować w życiu duchowym. Wszystkim dla wszystkich stał się św. Paweł, 
zanim zasłużył na miano Apostoła (zob. 1 Kor 9,22). Buta dostosowujemy do nogi, nie nogi do 
buta. W życiu duchowym patrzymy nie na przyjemność środków, ale ich celowość. Inaczej szko-
dzą, a nie pomagają. 

Piątek: 

„Ci, którzy się na długie modlitwy wystawiają, muszą liczyć się z większym atakiem i pokusą dia-

belską, niż z zabezpieczaniem przeciwko nim” 

Błądzi taka osoba, która sama siebie słucha, a nie korzysta z rad drugiego człowieka. Świętość z 
zarozumiałością w parze nie chodzą. Zarozumialec nie jest pokorny. A tymczasem nie kontem-
placja, ale pokora jest w życiu duchowym ważniejsza. Kontemplacja i modlitwa, której nad miarę 
się oddajemy, człowiekowi się podoba, a nie Bogu. Małe z niej korzyści, bliższa jest próżności i 
zarozumialstwu niż pożytkowi ducha. Owo zadowolenie z siebie korzeń może mieć w pysze. Za 
anioła może się bowiem podać i diabeł, pobudzając szlachetne uczucia, szczytne tajemnice 
przedstawiając, po to, aby byle większy był upadek człowieka. Lepiej niż w życiu duchowym la-
tać, spokojnie po ziemi kroczyć. 

Sobota: 

„Ogromnym dziełem i atakiem złego ducha jest działanie w cieniu, skrytości i potajemnie”. 

Nie ma takiej twierdzy, której nie da się zdobyć, ani tak wielkiego niebezpieczeństwa, jak wtedy 
gdy człowiek sam siebie zwolnił z walki, osiadając na laurach. Nieprzyjaciel potrafi w ukryciu 
działać. Kto zbytnio w siebie ufa, albo odwraca serce od tych, którzy służą jemu pomocą, tego 
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pociąga diabelska pokusa i nie uchroni się przed upadkiem. Pokojem łudzi szatan, aby tym pew-
niej uderzyć. Żadne zasadzki nie są tak zgubne, jak te które wydają się z pozoru bezpieczne. 

Niedziela: 

„Aby nie dopuścić do siebie grzechu, warto jest poświęcić trud i walkę chociażby całego życia” 

Człowiekowi przeszkadza to, że mimo swojego wzroku, nie umie i nie potrafi dostrzec głębi 
spraw, rzeczy czy osób. Kto jednak potrafi zrozumieć Boga i cały fakt stworzenia oraz odkupienia 
człowieka, ten wie, jak wielką obrazą dla Boga jest grzech. Powstrzymywać się od tej obrazy, jest 
więc przeciwstawianiem się złu. Tak mocno człowieka ukochał Bóg, że Jezus swoją Krew dla od-
kupienia człowieka przelał. Tanim więc dla nas jej zakupem, w pewnym sensie, jest poświęcanie 
swojego życia, trudów i walk codzienności, aby w grzech nie popaść. 

Poniedziałek: 

„Pros Boga, abyś wiele cierpiał. Komu Bóg dał cierpienie temu dał wiele, w cierpieniu bowiem dał 

On człowiekowi swoją łaskę” 

Im bardziej cierpimy na zewnątrz, tym bardziej możemy swojego ducha umocnić. Mimo wielkich 
przykrości dla ciała, ducha w tym czasie mogą rozwinąć jego zasługi, ponieważ to co za życia tu 
stracimy, możemy zyskać na życie wieczne. Zbroją dla nas jest cierpliwość. Kro przykrości nie 
znosi, może je w życiu sobie osładzać, ale niech wie, ze przed nimi w życiu nie ucieknie. Cierpli-
wość dla takich osób jest pomocą w ich znoszeniu. Droga do nieba wiedzie dość często przez 
cierpienia na ziemi, trudy i niedogodności (zob. Rz 8,18). 

 Wtorek: 

„To co zdrowe, powinniśmy odcinać od tego co zgniłe, aby zgnilizna nie pochłonęła tego co 

zdrowe” 

Rzecz to jest przedziwna, nikt nie chce być złym człowiekiem. Gdy w ciele obumrze jakaś część – 
np. dokonujemy amputacji nogi albo palca. Chronimy w ten sposób inne ważne narządy ciała, 
czyli całego człowieka. Złe przykłady w życiu zawsze będą szkodzić, nawet tym, którzy nie mają z 
nimi nic wspólnego i się im opierają. Zaraza zła powoli się do nas może dostawać, mimo oporów. 
Co trzeba zrobić? Odciąć się od zła zdecydowanie. Judasz sam się usunął, ale Apostołowie wy-
brali na jego miejsce Macieja, który sowicie wynagrodził zło Judasza. Przyniosło to dwa owoce: 
zło zostało pokonane i poniżone, a jednocześnie dobro zastąpiło zło. 

Środa: 

„Więcej znaczy wyrzeczenie się własnej woli niż wskrzeszanie umarłych” 

Wskrzeszanie umarłych nie jest ani przywilejem, ani cnotą. Jest to łaska darmo dana od Boga. Na 
co się jednak przyda wskrzeszanie umarłych, skoro człowiek podąża za namiętnościami i docze-
snością? Gdy żywi ciągle złe uczucia i nim się poddaje? Dobrą drogą dla człowieka jest z nich 
rezygnowanie i umieranie dla nich. Posłuszeństwo jest bowiem najlepszym lekarstwem na te 
namiętności, doczesność, złe uczucia i pragnienia. Jeżeli poddajesz się Bogu, to Bogu poddaje się 
też Twoje ciało. Jeżeli nie, to jak namiętności, pragnienia, marzenia, doczesność mają się poddać 
Twojej woli i rozumowi? Lepiej wtedy stać się samemu trupem, gdyż trup jest obojętny na miej-
sce i odzienie. Nic on nie pragnie, od niczego się nie wykręca. Może być wtedy wzorem dla pra-
gnących postępować na drodze posłuszeństwa. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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 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). Zapisy przez formularz 
na stronie internetowej www.miriam.rzeszow.pl.  

3. Informacje o spotkaniach będą ogłaszane na bieżąco i aktualizowane w kalendarzu na stronie 
internetowej Wspólnoty Miriam. 
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