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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 13.01.2022 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 

Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas 

Panie, zanurzamy w Twojej Krwi kapłanów sprawujących sakramenty oraz wiernych, którzy do 

nich przystępują. Twoje Ciało jest prawdziwym Pokarmem a Krew prawdziwym Napojem, które 

dane nam są na drodze do nieba. Kto spożywa Twoje Ciało i pije Krew Twoją ma życie wieczne, 

dlatego prosimy za tymi, którzy już dawno nie przystępowali do spowiedzi i Komunii, abyś rozpa-

lał w nich głód tego Niebiańskiego Pokarmu. Tych, którzy czynią to z musu, dla „świętego spoko-

ju”, z tradycji czy na pokaz, bez przekonania, bez wiary, niegodnie – przenikaj i przemieniaj, aby 

doświadczyli Twojej nieskończonej miłości obecnej w tych sakramentach. Zanurzamy w Twojej 

Krwi tych, którzy pragną obmywać się w sakramencie pokuty i pojednania oraz jednoczyć się z 

Tobą poprzez Komunię świętą, ale nie mogą, wlewaj w ich serca swoją łaskę, miłość, to, czego 

najbardziej teraz potrzebują. Modlimy się za ciężko i śmiertelnie chorych, aby nie odkładali na 

ostatnią chwilę spowiedzi i Komunii, ale w swym stanie posilali się i umacniali Twoim Ciałem i 

Krwią. Zanurzamy w Twojej Krwi byłych kapłanów, którzy wcześniej sami udzielając Ciebie innym 

teraz przyjąć Cię nie mogą – Ty znasz powody i to, co dzieje się w ich sercach, dotykaj tych serc, 

pomóż naprawić to, co się da naprawić i wytrwać w wierności Tobie, Najwyższemu Kapłanowi. 

Niech przyjęcie Ciała i Krwi Twojej nie ściągnie na nikogo potępienia (np. przez przyjmowanie 
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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 

 

 

świętokradzkie), ale dla każdego staje się ochroną i ratunkiem na życie wieczne. 

1. Litania do Krwi 

2. Akt zanurzenia we Krwi 

3. Dzienniczek lektura – 1050-1065 

 

Piątek 

Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, wybaw nas, 

Panie, zanurzamy w Twojej Krwi wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące i prosimy o Twoje 

miłosierdzie dla nich. Przyjmij tę modlitwę jako dar naszych serc w ich intencji. Modlimy się za 

zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół, za sąsiadów, współpracowników, za dusze tych, o których 

nie pamiętają ich rodziny, za które nikt nie zamawia Mszy świętej, których rodziny są 

niewierzące i nie mają przez to z ich strony żadnego wsparcia, którym żyjący nie wybaczyli i/lub 

nie chcą wybaczyć doznanych krzywd. 

2. Litania do Krwi 

3. Akt zanurzenia we Krwi 

4. Dzienniczek lektura – 1066-1078 

 

Sobota 

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. 

1. Litania do Krwi 

2. Akt zanurzenia we Krwi 

3. Dzienniczek lektura – 1079-1087 

 

Niedziela 

Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas, 

Panie, zanurzamy w Twojej Krwi nas samych, naszych bliskich, każdego człowieka na ziemi i 

każdą duszę w czyśćcu cierpiącą. Z naszego odziedziczonego po przodkach, złego postępowania 

zostali(śmy) wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną Krwią 

Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy (1 P 1, 18-19). Ta Krew nas uwalnia, 

usprawiedliwia, oczyszcza, uzdrawia, uświęca, chroni, ratuje, jednoczy. Możemy z Nią 

zjednoczyć nasze małe „kropelki krwi” cierpienia, ofiary, wyrzeczenia i w ten sposób połączone 

ofiarować Ojcu Niebieskiemu w intencji Kościoła i świata. Ta Krew jest najmocniejszym wyrazem 

i „dowodem” miłości Boga do człowieka, woła o miłosierdzie, odnawia, ożywia, odbudowuje… 

Ze wszystkiego, co jest, jest najgodniejsza czci, chwały i uwielbienia, w Niej zanurzone 

przekleństwo zostaje przeobrażone w błogosławieństwo, śmierć w życie, smutek w radość, 

beznadzieja w nadzieję. Panie, jak krew krąży w ludzkim organizmie tak Twoja Krew w 

mistycznym Ciele Kościoła dokonuje cudów Twojej miłości. Bądź uwielbiony na wieki! 

1. Litania do Krwi 

2. Akt zanurzenia we Krwi 

3. Dzienniczek lektura – 1088-1100 

 

Poniedziałek 

W ramach formacji dzisiaj przeczytaj List papieski Inde aprimis nt. kultu Krwi Jezusa 

 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_xxiii/listy/inde_aprimis_22061954.html 

 

1. Akt zanurzenia we Krwi 

2. Litania do Krwi Jezusa. 

 



Wtorek 
1. Akt zanurzenia we Krwi 

2. Litania do Krwi Jezusa. 

2. Dzienniczek lektura – 1101-1108 

 

Środa 
1. Akt zanurzenia we Krwi 

2. Litania do Krwi Jezusa. 

3. Dzienniczek lektura – 1109-1120 

 

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  

           


