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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 20.01.2022 r.  
 
Kochani. 
 Na ten moment chciałbym, abyśmy podjęli krótko formację znowu krokami św. Ignacego 
z Loyoli, dłużej wrócimy po zawierzeniu siebie i rodzin św. Józefowi.  Przed nami różne maksymy 
jego życia, któremu towarzyszyć będą różne komentarze. 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. 
3. Zaproś do modlitwy Maryję – dowolną modlitwą. 
4. 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. 
5. 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 + 
Oddaję każdego z Was w rany Chrystusa i Jego Krew, oraz  zamykam w Sercu Maryi. 
ks. Damian, Pasterz 
 
                                                                                                      
Czwartek: 

„.Człowiek nie jest cnotliwy. Jeżeli zaś sam siebie pokona w walce o cnotę, zasługuję na pochwa-

łę. Kto bowiem ma łagodne usposobienie, z niewielkimi trudnościami w życiu się spotyka”. 

Źle postępujemy, jeżeli patrzymy na łagodne usposobienie w życiu człowieka i mówimy, że to 

cnota. Nie patrzmy na to co na zewnątrz, ale w wyrobieniu i ocenianiu cnoty, należy wpierw 

dostrzec wysiłek wewnątrz człowieka. Bycie ochotnym do pracy to wielka zaleta, a w połączeniu 

z prawdziwą pracą nad sobą daje dobre efekty. Bowiem człowiek w takie sposób powoli uzupeł-

nia w sobie to, czego nie ma w naturalny sposób. Nie ma w życiu człowieka żadnej sfery, którą 

przez wytężoną pracę nie można zmienić. Ciągła praca nad sobą, ciągłe naginanie się, powoduje 

przekształcenie złych skłonności w cnoty, z lwów czyni baranki. Więc zabierz się do pracy nad 

sobą. Przyzwyczajenie jest drugą naturą. Zacznij inaczej postępować, pracuj nad tym wytrwale, a 

zamienisz naturę wrodzą na wyrobioną. Przyzwyczajanie się to najprostszy sposób na zmianę 

natury. 

Piątek: 

„Kto chce działać wśród ludzi i bezpiecznie wśród nich czuć się chce, ten niech pamięta, żeby dla 

każdego być takim samym” 

Popatrzmy na koło, a w zasadzie na środek koła. Od niego wszystkie linie które wychodzą, jed-

nakowe są. Aby koło było dobre, wszystkie szprychy muszą być jednakowo rozstawione, nachy-

lenie się której z nich psuje później całe koło i uniemożliwia jazdę. Nie nachylaj się wobec tego 

bardziej ku jednym a od drugich nie stroń. W środku jest bowiem cnota. Jak słońce tak samo na 
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wszystkich pada, tak samo uczucia skierowane zbytnio ku jednej tylko osobie, mogą wyrządzić 

krzywdę innym ludziom (w rodzinie, pracy czy wspólnocie). Ze wszystkimi bądź przyjazny. Aby 

uczucia, które żywisz były dobre powinny wychodzić z dobrego środka, czyli z Boga. Dlatego 

dostrzegaj w innych obraz Boga albo zobacz, że Jezus przelał za nich swoją krew. A ponieważ są 

tacy sami dla Boga, niech i Twoje uczucia względem nich będą jednakowo dobre. 

Sobota: 

„Jeżeli Bóg daje Ci wiele cierpieć, do znak, że Cię chce mieć świętym”. 

Cierpliwość jest kluczem do nieba. W przeciwnościach wiele serc otwiera się na Boga, szukając 

Go na nowo. Tak jak krzewom podcina się gałęzie, aby lepsze wydało owoce, tak w życiu czło-

wieka, zdarzają się chwile cierpień, aby wydali lepsze owoce. Gdyby Aniołowie mogli zazdrościć, 

na pewno zazdrościliby tego, że człowiek może cierpieć dla Boga. Chwała nie jest nagrodą rozko-

szy, ale trudu, przykrości i ofiary. Jaka jest reguła cnoty? Zło cierpieć, dobrze czynić. W oby przy-

padkach pomocą jest cierpliwość, z nią nie ma złego, ale bez niej nie ma dobra. 

Niedziela: 

„Kto stawia sprawy Boże nad swoimi, temu Bóg lepiej radzi, niż osobie, która swoje sprawy sta-

wia nad sprawy Boże” 

Kto przede wszystkim o Bogu myśli, temu Bóg we wszystkim dopomoże, wynagradzając za każdy 

trud człowieka. Nasze pragnienia powinniśmy mieć w podejrzeniu, bo co dla mnie jest najlepsze 

niekoniecznie jest Boże. Własny wybór bywa niebezpieczny. Najlepiej będzie, gdy na Boga po-

stawimy w swoim życiu i na Niego się całkowicie zdamy, by ze mną robił to co uważa. Różne 

nasze zabiegi obracają się na naszą szkodę. Kto doświadczył tego, że to co najbardziej pożądali-

śmy, najbardziej nam zaszkodziło? (zob. Mt 6,33) – najpierw szukać należy królestwa Bożego. 

Gdy ktoś o sobie zapomina, to Bóg o nim szczególnie pamięta.  

Poniedziałek: 

„Bardzo musi uniżyć się ten, kto się chce na szczyt dostać” 

Do uzyskania Bożej łaski dochodzi się tylko pokorą. Każdy kto osiągnął szczyty życia duchowego 

tą samą drogę pokonywał. Czasami ciężko jest przeskoczyć wysoki mur bądź ogrodzenie, ale jak 

się schylimy można pokonać taką przeszkodę. Wysokie drzewa nieraz halny powyrywał, ale małe 

krzaczki mają się dobrze w swoim miejscu, bo potrafią się nagiąć w jedną lub drugą stronę. Wy-

sokość bywa bowiem niebezpieczna. Gdy jesteś u kogoś i zajmujesz miejsce z daleka, możesz 

mieć nadzieję, że Cię docenią i każą się przesiąść wyżej. Bywa jednak i tak, że w samej pokorze 

jest mało pokory. Gdy nosimy w sobie pragnienia dojścia na szczyt w pokorze, to zastanowić się 

trzeba czy tam nie ma ukrytej pychy, pod płaszczem pokory. Kto szuka chwały dla chwały, obo-

jętnie jaką drogą, ten nie może spodziewać się nagrody od Pana. 

Wtorek: 

„Kto chce cokolwiek zmieniać, czy na mocy powagi którą ma, czy przez urząd który sprawuje, 

niech zawsze zaczyna od siebie” 

Im wyższe stanowisko posiadamy, tym więcej od nas się wymaga. Nie ma tam żadnej zasłony dla 

schowania swoich wad. Bez pożytku jest nauka, która nie ma potwierdzenia w czynach. To przez 

przykład potrafi dojść do serca człowieka. Daremny to trud człowieka, gdy do dobrego zachęca-

my, ale sami dobra nie czynimy. Nawet najlepsze narzędzia które mamy, bez rąk człowieka (mi-

strza) nie dokonają arcydzieła same. Tak samo i nasze rady, nauki, bez zaangażowania człowieka 

nie dokonają przemiany. Kto dla siebie jest niedobry, jak może być dobry dla drugiego? Każdą 

więc pracę powinno się od siebie zaczynać. 



Środa: 

„Jeśli kiedykolwiek znajdziesz się w sytuacji, ze ktokolwiek będzie na Twój temat rzucał oszczer-

stwa lub kłamstwa, proś Boga, aby wszystko co jest złe od Ciebie odwrócił ” 

Całe szczęście dla nas to fakt, że nasza wartość nie zależy od zdania drugiego człowieka. Jesteś 

tyle wart na ile czujesz to w sercu, duszy i w oczach Boga. Chociażby nie wiadomo jak drugi 

człowiek miał Cię za świętego, to ich zdanie zła z Ciebie nie usunie. Tak samo na odwrót, nawet 

jak ktoś ma Cię za złego, to dobra z Ciebie nie usuną. Nie przejmuj się oszczerstwami drugiego 

człowieka, pomimo tego jak będą zjadliwe lub silne to i tak nic z Ciebie nie usuną. Nad czym 

wtedy się zastanawiać? Czy słusznie cierpisz? Jeśli niewinnie, przeciwności Ci nie zaszkodzą. 

Niewinność niczego się potrzebuje się obawiać. Człowiek pewny swej uczciwości, pewny siebie 

jest i mocniejszy niż kłamstwa i oszczerstwa na nas temat. Nie obawiaj się fałszywych opinii, ale 

zawstydź ją dobrem przeciwnym niż kłamstwo na Twój temat rzucone. 

 

 

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. 
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