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 Teksty do medytacji od 16.12.2021 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, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas, 
Panie, zanurzamy w Twojej Krwi osoby świadomie odrzucające Boga i dar zbawienia, które nie 
chcą przyjąć Ciebie jako Pana i Zbawiciela, ale wybierają księcia ciemności i ten świat, ludzi, 
rzeczy, idee… jako swoich idoli, mistrzów, bogów. Tych, którzy szerzą zabobony i wprowadzają w 
świat magii, szeroko rozumianej. Zanurzamy w Twojej Krwi zwodzicieli, oszustów, tych, którzy 
dają złudne nadzieje zdrowia, życia i szczęścia bez Boga, którzy werbują do sekt, nimi kierują, 
odciągają od Boga i pokazują Go w złym świetle, aby nie pozwolić na życie w przyjaźni z Nim i 
osiągnięcie celu naszego życia – nieba. Zanurzamy tych, którzy przez zatwardziałość w grzechu, 
zuchwałość lub rozpacz zamykają serca na odkupienie dokonane w Twojej Krwi, tych, którzy 
doprowadzają innych do rozpaczy, którzy promują aborcję i eutanazję jako sposób i prawo 
„decydowania o sobie” czy innych. Jezu, niech Twoja Krew staje się ratunkiem i jednocześnie 
źródłem nowego życia – Bożego – w każdym sercu. 
2. Litania do Krwi 
3. Akt zanurzenia we Krwi 
4. Dzienniczek lektura – 897-902 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Telefon Wspólnoty 
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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, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas, 
Panie, zanurzamy w Twojej Krwi osoby, które pogrążone są w grzechu i nie przystępują do 
sakramentu pokuty i pojednania, które nie wierzą, że możesz im przebaczyć i mogą rozpocząć 
nowe życie, które nie potrafią przebaczyć sobie samym czy innym – doznanych krzywd, 
popełnionych błędów, wypowiedzianych słów… Zanurzamy w Twojej Krwi osoby, które pragną 
przebaczenia, ale nie jest im dane, którym odbiera się szansę nowego początku, skazuje na 
kolejne błędy i grzechy przez brak pomocy, wyciągniętej ręki. Zanurzamy zatopionych w 
nienawiści, zatwardziałości serca, żądzy zemsty. Tych, którzy podburzają do niezgody, 
nienawiści, zemsty, złego traktowania innych. Zanurzamy, Panie, w Twojej Krwi i prosimy o Jej 
moc dla przystępujących do spowiedzi świętokradzko – bez żalu za grzechy, nieszczerze, z 
niewłaściwą intencją. Modlimy się za wszystkich spowiedników – o światło Ducha Świętego, 
mądrość i osobistą świętość. Prosimy o przebaczenie i przemianę serc kapłanów, którzy w 
konfesjonale byli antyświadectwem dla penitentów, którzy swoim słowem, traktowaniem czy 
czynem skrzywdzili lub zablokowali wiernych na przystępowanie do tronu Miłosierdzia Bożego. 
Uświęcaj tych, którzy nam służyli sakramentem pokuty i pojednania oraz pomagaj im coraz 
głębiej przeżywać go osobiście i do jego głębi prowadzić. Obdarz swą łaską tych, którzy już 
dawno nie przystępowali do tego obmycia odradzającego w Twojej Krwi, aby przyszli z ufnością i 
doświadczyli Twojego Miłosierdzia. 
2. Litania do Krwi 
3. Akt zanurzenia we Krwi 
4. Dzienniczek lektura – 903-916 
 
Sobota 
 
1.  Krwi Chrystusa, która w Eucharystii poisz i oczyszczasz dusze, wybaw nas, 
Panie, zanurzamy w Twojej Krwi kapłanów, którzy udzielili nam Pierwszej Komunii świętej. 
Obdarzaj swym błogosławieństwem tych, którzy z szacunkiem i godnością przystępują do 
Komunii świętej, spraw, by dzieci przystępujące po raz pierwszy do Twojego stołu od tego 
momentu przez całe życie wzrastały w miłości do Eucharystii. Zanurzamy w Twojej Krwi 
wszystkich przystępujących do Komunii świętej bez szacunku, świętokradzko, bez 
przygotowania, bez właściwej postawy wewnętrznej, sprawiając Tobie ból i obrażając Ciebie. 
Zanurzamy w Twojej Krwi wszystkich, którzy profanują Najświętszy Sakrament, wyśmiewają 
Jego czcicieli, nie wierzą (z zatwardziałości serca) w Twoją obecność w Najświętszym 
Sakramencie i świadomie jej zaprzeczają, niszczą w dzieciach naturalne pragnienie Twojej 
bliskości, miłość do Ciebie, szacunek wobec Eucharystii, którzy utrudniają innym wiarę i przystęp 
do Stołu Eucharystii, którzy utrudniają chorym i konającym przyjęcie Komunii świętej, którzy z 
lenistwa zaniedbują przykazanie kościelne dotyczące spowiedzi i Komunii świętej i przeszkadzają 
innym w jego realizacji. Niech Twoja Przenajdroższa Krew obmywa ich i przemienia, aby stali się 
gorącymi czcicielami i apostołami Eucharystii. 
2. Litania do Krwi 
3. Akt zanurzenia we Krwi 
4. Dzienniczek lektura – 917-924 
 
Niedziela 
 
1. Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, wybaw nas, 
Panie, zanurzamy w Twojej Krwi, wypływającej z przebitego na krzyżu Twojego boku, 
wszystkich, którzy w tej chwili najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. My sami 
potrzebujemy go na każdą chwilę i o nie prosimy, zawierzając Tobie tych, którzy mają zły obraz 
Boga i którym się wydaje, że jest On daleko, że jest tylko sędzią sprawiedliwym i czeka na nasze 
potknięcia, że Go nie obchodzimy, że nie zasługujemy na ten dar. Święta siostra Faustyna 
mówiła, że im dusza bardziej pogrążona w grzechu, tym ma „większe prawo” do Twojego 
miłosierdzia, dlatego prosimy za tymi, którzy sami tego „prawa” sobie odmawiają i za tymi, 
którzy innym go odmawiają. Zanurzamy w Twojej Krwi, Panie, wszystkich, którzy nadużywają 
Twojego miłosierdzia, zuchwale grzesząc, zmuszając innych do grzechu, utrudniając innym 
możliwość przyjmowania Twojego miłosierdzia w spowiedzi, Komunii, sakramencie 
namaszczenia chorych. O Krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako 
zdrój miłosierdzia dla nas – ufamy Tobie! 



2. Litania do Krwi 
3. Akt zanurzenia we Krwi 
4. Dzienniczek lektura – 925-930 
 
Poniedziałek 
 
1. Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas, 
Panie, zanurzamy w Twojej Krwi wszystkich zniewolonych przez złego ducha, bezradnych wobec 
jego działania. Stajemy pod Twoim krzyżem i prosimy o moc Twojej Krwi, by zostali uwolnieni na 
zawsze. Zanurzamy w Twojej Krwi wszystkich, którzy przez niewiedzę lub dla zabawy narażają 
się na niebezpieczeństwo „duchowej infekcji”, którzy przez zabobony, spirytyzm, horoskopy, 
wróżby, homeopatię i wszelkie praktyki okultystyczne otwierają swoje serca dla złego ducha, 
którzy starają się zarazić innych, szczególnie dzieci i młodzież, niewłaściwą ciekawością, 
wszystkich autorów książek z zakresu magii, satanizmu, zachęcających do korzystania z mocy 
nadprzyrodzonych (to znaczy poza Bogiem i wbrew Jego nauce), twórców zabawek, filmów, 
czasopism i książek o tematyce okultystycznej i z takimi podtekstami. Zanurzamy w Twojej Krwi 
wszystkich, którzy przeklinają, życzą innym źle, a także tych, którzy są obiektem takich działań. 
Prosimy także o ochronę Twojej Krwi dla wszystkich egzorcystów i osób z nimi 
współpracujących, o świadomość niebezpieczeństwa i ochronę dla każdego człowieka na ziemi, 
o pomoc i wstawiennictwo świętego Michała Archanioła, o wierność Tobie i życie w coraz 
głębszej zażyłości z Tobą oraz opiekę Maryi. 
2. Litania do Krwi 
3. Akt zanurzenia we Krwi 
4. Dzienniczek lektura – 931-941 
 
Wtorek 
 
1. Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników, wybaw nas, 
Panie, zanurzamy w Twojej Krwi wszystkich męczenników dzisiejszego świata. Prosimy o ustanie 
prześladowań, zalewu islamu, bezbożnictwa, sekularyzacji, o ustanie działań wrogów Kościoła – 
działających otwarcie i w ukryciu. Mocą Twojej Krwi przemień ich, Panie, w Twoich czcicieli i 
apostołów, jeszcze gorliwiej działających dla dobra i rozwoju Kościoła, niż teraz jemu szkodzą. 
Prosimy Cię, by krew dzisiejszych męczenników przyniosła plon obfity i błogosławiony oraz stała 
się źródłem nowego życia dla ich prześladowców. Daj im siłę, by wytrwali w wierności Tobie i 
przez to stali się czytelnymi świadkami Bożego Królestwa. Umacniaj ich, by się nie załamali, nie 
ulegli pokusie pragnienia zemsty, złorzeczenia, nie ulegli przekupstwu, by swój lęk zjednoczyli z 
Twoim i razem z Tobą go zwyciężyli. Wspieraj działania instytucji i osób indywidualnie 
pomagających, ratujących ludzi z niewoli, pomagających w strefach wojen, zagrożenia, 
prześladowań. Pomagaj nam być Tobie zawsze wiernymi i wspierać modlitwą i ofiarą naszych 
braci i siostry, którzy teraz cierpią i giną dla imienia Twojego, nie pozwól nikomu być obojętnym, 
przemieniaj serca, abyśmy jako chrześcijanie byli nimi nie tylko z nazwy albo jedynie przez fakt 
przyjęcia chrztu, ale rzeczywiście, żyjąc Ewangelią na co dzień. 
2. Litania do Krwi 
3. Akt zanurzenia we Krwi 
4. Dzienniczek lektura – 942-948 
 
Środa 
 
1.  Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców, wybaw nas, 
Panie, zanurzamy w Twojej Krwi wszystkich, którzy żyją na co dzień wiernością Bogu, modlitwą i 
ofiarą, w ukryciu domów, domów opieki, szpitali, znani i nieznani jednocześnie, ofiarując swoje 
życie (cierpienie) jako dar dla Boga i bliźnich. Zanurzamy tych, których życie nie jest zagrożone z 
powodu wiary, ale którzy z jej powodu borykają się z różnymi utrudnieniami, szykanami, 
komplikacjami. Udzielaj im sił duchowych i fizycznych, aby wytrwali w wierności i przez nią siali 
nieustannie ziarno Bożej miłości. Przyjmij, Panie, ich cichą ofiarę i wypełniaj pokojem i radością, 
jakich świat dać nie może. Niech ich ciche męczeństwo, choć bez fizycznego przelania krwi, 
przyniesie obfite i błogosławione owoce. Przenikaj i przemieniaj swoją Krwią osoby, które „dla 
zasady” albo „bo tak” utrudniają, wyśmiewają, przeszkadzają w praktykowaniu wiary, w 
codziennych sprawach, załatwieniach, okolicznościach. Niech doświadczą Twojej miłości i sami 
staną się Twoimi apostołami (wyznawcami). 



2. Litania do Krwi 
3. Akt zanurzenia we Krwi 
4. Dzienniczek lektura – 949-959 
 
 
 
 

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.  

 

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  

           


