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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 9.12.2021 r.  
 
Kochani. Kolejny etap naszej formacji. Troszkę inny. Przebyliśmy kiedyś drogę Maryi – Litanii 

Loretańskiej. Przebyliśmy Drogę Serca Jezusowego – z Litanią. Teraz inna Litania, równie ważna 

– Litania do Krwi Jezusa. 

Ten etap formacji będzie się składać z dwóch części: 

cz. 1 – Litania do Serca Jezusa, określenie jakiegoś wezwania, głównie modlitewnego i w tej in-

tencji odmówienie Litanii i osobistej modlitwy zanurzenia w Krwi Jezusa. 

cz. 2 – dalej będziemy kontynuować czytanie Dzienniczka św. S. Faustyny. 

Cała formacja powinna potrwać ok 20 min, po 10 min na każdą część. 

 

                                                                                                     Na owocną pracę, błogosławię + 
                                                                                                                   ks. Damian, Pasterz 
 

 

Akt zanurzenia we Krwi Jezusa 

Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten  dzień, który jest darem Twojej 

nieskończonej miłości. Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego. Wszystkie osoby, które dziś 

spotkam, o których pomyślę czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich się dowiem. 

Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie. Zanurzam w Twojej Krwi, 

Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, 

rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek. Zapraszam 

Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku. Proszę, aby Twoja Krew 

przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, 

uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc. 

Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła św. i jako 

zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo 

Maryi. Oddaję siebie samego do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając Jej moją przeszłość, 

przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń. Amen. 

 

Czwartek 

1. Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas, 

Panie, zanurzamy w Twojej Krwi każdego człowieka na ziemi. Uczyniłeś nas na swój obraz i 

podobieństwo i powołałeś do głębokiej przyjaźni z Tobą. Niech Twoja Krew przenika i 

przemienia ludzi ochrzczonych, aby wytrwali w swoim powołaniu bycia dzieckiem Bożym, niech 

pomaga każdemu trwać i rozwijać się w wierności osobistemu powołaniu – do małżeństwa i 

rodzicielstwa, do kapłaństwa czy życia konsekrowanego. Niech Twoja Krew przenika i 

przemienia tych, którzy jeszcze Ciebie nie poznali i nie wiedzą o swojej wielkiej godności, o tym, 

że są odkupieni przez Twoją Krew i przez to nieskończenie cenni w Twoich oczach. 

2. Litania do Krwi 

3. Akt zanurzenia we Krwi 

4. Dzienniczek lektura – 851-854 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Telefon Wspólnoty 
 884-315-151 

 
 

Struktura Wspólnoty: 
 

ks. Damian Ziemba 
Pasterz 

tel. 791-386-047 

e-mail: mini-damian@o2.pl 

Barbara Zacharska 

Lider 

tel. 607-433-848 

e-mail: b-lech@wp.pl 
 

Katarzyna Zdeb 

V-ce lider 
 

Marcin Zacharski 
V-ce lider 

 
 



 
 
 
 

Animatorzy  
diakonii 

  

 
Danuta Partyka 

diakonia modlitewna 
  

Dawid Przydział 
diakonia uwielbienia 

 

Alicja Cyrnek 
diakonia prowadzenia 

spotkań 
 

Marcin Zacharski 
diakonia modlitwy  

wstawienniczej  
 

 

Bartłomiej Medygrał 
diakonia liturgiczna 

  

 

Katarzyna Świder 
Magdalena Rząsa 

diakonia wprowadzająca 

Klaudia Winiarska 
Konrad Przydział 

diakonia medialna 
  

Joanna Wojdyło 
Wojciech Wojdyło 

diakonia organizacyjna 
  

 

 

Barbara Zacharska 
diakonia prorocka 

Katarzyna Zdeb 
diakonia miłosierdzia 

 

 

Piątek 

1. Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas, 

Panie, zanurzamy w Twojej Krwi wszystkie dzieci poczęte, niech Twoja Krew chroni je przed 

niebezpieczeństwem aborcji i usuwa skutki odrzucenia przez najbliższych. Zanurzamy w Twojej 

Krwi wszystkie dzieci niechciane przez rodziców, opuszczone, porzucone. Wszystkie dzieci 

osierocone. Każde dziecko jest Twoim darem, ale nie każde jest kochane przez tych, dla których 

winno nim być przede wszystkim. Zanurzamy w Twojej Krwi rodziców, którzy zabili swoje dzieci, 

porzucili je, którzy ich nie kochają, czynią im krzywdę. Zanurzamy wszystkich małżonków, którzy 

pragną daru macierzyństwa i ojcostwa, ale z przyczyn Tobie wiadomych nie mają dzieci. 

Modlimy się także za tych, którzy oddzielając sprawy intymne od miłości żyją w nastawieniu 

egoistycznym i przeciwnym życiu. Krwi Przenajdroższa, dokonuj w nich cudów Bożej miłości. 

2. Litania do Krwi 

3. Akt zanurzenia we Krwi 

4. Dzienniczek lektura – 855-858 

 

Sobota 

1.  Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza, wybaw nas, 

Panie, zanurzamy w Twojej Krwi wszystkich kapłanów, którzy uczestnicząc w Twoim kapłaństwie 

jako słudzy ołtarza wstawiają się za Ludem Bożym u Ciebie i nas do Ciebie prowadzą, którzy 

sprawują sakramenty święte i stoją na straży przymierza, jakie zawarłeś z nami we Krwi Twojej. 

Przenikaj i przemieniaj ich swoją Krwią, aby ci, którzy się pogubili w swoim powołaniu – 

odnaleźli drogę powrotu do Ciebie i Kościoła; ci, którzy się wahają, walczą o wierność powołaniu 

– mocą Twojej Krwi zwyciężyli; ci, którzy są letni i utracili żar pierwotnej miłości – na nowo 

rozpalili się gorliwością o dom Twój i Twój lud wierny; ci, którzy są zgorszeniem dla wiernych – 

nawrócili się i zadośćuczynili za wyrządzone zło. Uświęcaj tych, którzy w wierności Tobie wciąż 

pogłębiają swoje kapłaństwo i są znakiem Twojego Królestwa. Rozbudzaj w sercach młodych 

mężczyzn pragnienie naśladowania Ciebie i daj im siłę i odwagę pójścia za Twoim głosem. 

Wszystkich kapłanów uczyń kapłanami na wzór Serca Twego. 

2. Litania do Krwi 

3. Akt zanurzenia we Krwi 

4. Dzienniczek lektura – 859-863 

 

Niedziela 

1.  Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas, 

Panie, zanurzamy w Twojej Krwi tych, którzy z lęku przed konsekwencjami przeszłości nie 

potrafią skupić się na teraźniejszości ani patrzeć w przyszłość; tych, którzy boją się przyszłości, 

wydarzeń, które mają nadejść faktycznie albo są tylko wytworem wyobraźni. Zanurzamy w 

Twojej Krwi osoby cierpiące na depresję, pogrążone w rozpaczy, cierpiące w samotności i 

niepotrafiące wypowiedzieć tego, co dzieje się w ich sercach, zamknięte na Boga i ludzi. Osoby, 

które czują się osaczone przez sytuację albo innych ludzi i nie widzą możliwości rozwiązania 

swoich problemów. Prosimy także za tymi, którzy zostali skrzywdzeni i z tej perspektywy patrzą 

na Boga, ludzi i siebie. Panie, Ty doskonale znasz lęk i wszystkie jego odmiany, w Ogrodzie 

Oliwnym z lęku pociłeś się Krwią. Swój lęk i siebie samego złożyłeś w ręce Ojca Niebieskiego – 

nie Moja, lecz Twoja wola niech się stanie – i doświadczyłeś umocnienia ze strony Ojca. Niech 

Twoja Krew płynąca w Ogrójcu leczy serca ludzi owładniętych strachem i napełnia je Twoim 

pokojem i poczuciem bezpieczeństwa – Ty zawsze jesteś blisko. 

2. Litania do Krwi 

3. Akt zanurzenia we Krwi 

4. Dzienniczek lektura – 864-872 

 

Poniedziałek 

1. Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas, 

Panie, zanurzamy w Twojej Krwi wszystkich cierpiących na duszy i ciele. Wszystkich bitych, 

poniżanych, maltretowanych, traktowanych bez szacunku. Wszystkich, którym odbierana jest 

ich ludzka godność. Zanurzamy w Twojej Krwi wszystkich „biczowanych” słowem, obojętnością, 

lekceważeniem, cynizmem, odrzucanych, spychanych na margines, zamykanych „w klatce” 

czyjejś zazdrości, nienawiści, zniewolenia… Zanurzamy w Twojej Krwi cierpiących na 

nieuleczalne choroby, porzuconych w starości i chorobie, tych, których nie stać na leczenie a 

znikąd nie mają pomocy, którzy stracili nadzieję na zdrowie – swoje lub najbliższych. Udzielaj im 

łaski zobaczenia w swoim cierpieniu okazji do współpracy z Tobą w ratowaniu świata, przenikaj 



ich serca i przemieniaj sytuację, w jakiej się znaleźli, abyś to Ty był w każdym i we wszystkim 

uwielbiony. Niech Krew Twoich ran leczy ich rany i dokonuje cudów Twojej miłości. 

2. Litania do Krwi 

3. Akt zanurzenia we Krwi 

4. Dzienniczek lektura – 873-877 

 

Wtorek 

1. Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas, 

Panie, zanurzamy w Twojej Krwi osoby sprawujące władzę – na wszystkich szczeblach, w 

Kościele i państwie, mające wpływ na losy poszczególnych osób, rodzin, miast, wsi, gmin, 

państw, Europy i świata. Umacniaj tych, którzy starają się pełnić powierzone im obowiązki w 

duchu służby Twojemu Królestwu, obdarzaj ich potrzebnym światłem i prowadź w realizacji 

dobrych celów. Przenikaj i przemieniaj serca tych, którzy nadużywają władzy, którzy 

wykorzystują ją do własnych celów, dążą do wprowadzania w świecie niewłaściwych praw, 

zwyczajów, do niszczenia kultury narodów, ich tożsamości, którzy roszczą sobie prawo do 

decydowania ponad swoje kompetencje, popierają demoralizację i nieład moralny, społeczny, 

gospodarczy, którzy dążą do wojny lub ją podsycają, zastraszają, zniewalają. Zanurzamy w 

Twojej Krwi także osoby, które cierpią przez władzę – niesprawiedliwie traktowane, 

wykorzystywane, oszukiwane, zwodzone, niszczone. Niech Twoja Krew umacnia ich, ochrania i 

wyprowadza dobro z tego, co dobrem nie jest. 

2. Litania do Krwi 

3. Akt zanurzenia we Krwi 

4. Dzienniczek lektura – 878-886 

 

Środa 

1.  Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu, wybaw nas, 

Panie, zanurzamy w Twojej Krwi osoby niosące krzyż – swojej choroby, rodziny, pracy czy jej 

braku, biedy, uzależnienia, sytuacji życiowej… Nasze życie jest drogą – od narodzenia poprzez 

śmierć do wiecznej chwały. Sam powiedziałeś, że wąska i stroma jest ścieżka do nieba i niewielu 

ją znajduje, dlatego na naszych drogach zostawiłeś ślady Krwi z Twojej drogi – krzyżowej. Przez 

swoją śmierć i zmartwychwstanie otwarłeś bramę nieba i nas do niego prowadzisz – umacniaj 

tych, którzy na swojej drodze słabną, dla których krzyż ich życia zdaje się być zbyt ciężki, którzy 

podążają samotnie, czasem obrzucani „kamieniami” przez idących obok. Stawiaj na ich drogach 

Weroniki i Szymonów, którzy w Twoim imieniu będą nieść pomoc i staną się wsparciem. Ich 

także zanurzamy w Twojej Krwi – prosząc, aby starczyło im sił i odwagi, aby nie osłabli i nie 

odeszli od tych, którzy potrzebują ich serc i rąk. Udzielaj potrzebnych łask tym, którzy 

towarzyszą terminalnie chorym, umierającym, cierpiącym po stracie bliskich. Obdarzaj światłem 

tych, którzy w szpitalach, domach pomocy społecznej, poprawczakach, więzieniach, obozach dla 

uchodźców i w każdym innym miejscu służą Twojej Krwi płynącej w cierpieniach świata. 

2. Litania do Krwi 

3. Akt zanurzenia we Krwi 

4. Dzienniczek lektura – 887-896 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ogłoszenia  
 

1. Przypominamy o obowiązkowej modlitwie Anioł Pański w intencji o otwartość na chary-
zmaty i ich 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). Zapisy przez formularz 

na stronie internetowej www.miriam.rzeszow.pl.  

 

3. Zaplanowano spotkania członków diakonii: 

a. modlitewnej na dzień 11.12.2021r. (sobota) – godz. 9:00 

b. modlitwy wstawienniczej na dzień 14.12.2021r. (wtorek) – salka Miriam godz. 18.30.  

 

 

Przypominamy o Regulaminie korzystania z Pogotowia Modlitewnego dla członków naszej 

Wspólnoty:  

a. Na telefon pogotowia modlitewnego wysyłamy intencje za siebie, swoją rodzinę i przyjaciół, w 

nagłych potrzebach m.in.: choroby, zagrożenia zdrowia lub życia. Pamiętajmy, że diakonia mo-

dlitewna codziennie modli się osłonowo za każdego członka Wspólnoty.  

b. Za pozostałe osoby, intencje można umieszczać na portalu zywawiara.pl.  

c. Intencja powinna zawierać imię osoby omadlanej oraz za co konkretnie będziemy się modlić.  

d. Intencje przesyłamy w godz. od 08.00 do 20.00 (w sytuacji zagrożenia życia, o każdej porze). 

Max. liczba znaków 160 (1 SMS).  

e. Nie udostępniamy otrzymanych intencji osobom spoza Wspólnoty.  

f. Podpisujemy się imieniem i nazwiskiem.  

g. Intencje ogólne niezgodne z regulaminem nie będą przekazywane (np. intencja Bogu wiado-

ma). h. Informacje przekazywane są przez Pasterza, Liderów i Animatorów.  

i. Aktualizacja danych dokonywana jest raz na tydzień. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

           


