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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 27.01.2022 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: 

„Więcej Bóg nauczył mnie w Manresa, niż wszyscy uczeni świata w ciągu życia”. 

W szkole Boga nie liczą się uzdolnienia, ale wola uczącego się. Łatwo nam zostać uczonym, o ile w naszym 

sercu zamieszka Ten, który jest Dawcą mądrości i umiejętności. Jak pod wpływem małego światła, ciem-

ność odchodzi, tak pod wpływem Bożej łaski z serca usuwa się wszelka głupota i ciemność, dając taką 

mądrość której nie przekaże żaden uczony świata. Kto nas najwięcej nauczy? Ten kto w ciszy, bez szelest 

słów przemawia, do głębi serca. Gdy nie umiemy przebywać sami ze sobą, w chwili ciszy, nie ma co spo-

dziewać się postępów. Kto przy Nim zdobywa mądrość, ten prawdziwe jest mądrym. 

Piątek: 

„Ku roznieceniu ognia miłości w sobie, najlepszą podpałką jest drzewo krzyża” 

Kto się uskarża na ciężar? Ten kto nosi go z przymusu. Źródłem tego jest niecierpliwość. Dziwnym nauczy-

cielem jest miłość. Kochaj, a żadnych przykrości nie poczujesz. Nie złością, ale miłością pokonuj przeciw-

ności losu. Silniejsza jest miłość niż przeciwności. Kto chętnie niesie krzyż? Ten kto miłuje. Miłość czyni 

krzyż lekkim dla nas. Siłą bowiem każdej cnoty jest miłość. 

Sobota: 

„Nie lękam się śmierci albo niewoli, ale obrażenia Boga”. 

Nie ma nic pod słońcem tak złego, jak grzech. Bóg na zawsze nienawidzi grzechu. Kogo sumienie nie ob-

winia, nie ma czego lękać się w świecie. Jeżeli ktoś jest nieszczęśliwy, warto zapytać się co jest powodem? 

Bywa, że nasz los jest konsekwencją naszych złych wyborów, a czasami dopustem Bożym, dla rozwoju 

świętości i cnoty w człowieku. Wielkich tego świata najmniejsza rzecz potrafi obrazić, a co dopiero Boga, 
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diakonii 

  

 
Danuta Partyka 

diakonia modlitewna 
  

Dawid Przydział 
diakonia uwielbienia 

 

Alicja Cyrnek 
diakonia prowadzenia 
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Marcin Zacharski 
diakonia modlitwy  
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Bartłomiej Medygrał 
diakonia liturgiczna 
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Magdalena Rząsa 

diakonia wprowadzająca 

Klaudia Winiarska 
Konrad Przydział 

diakonia medialna 
  

Joanna Wojdyło 
Wojciech Wojdyło 

diakonia organizacyjna 
  
 
 

Barbara Zacharska 
diakonia prorocka 

Katarzyna Zdeb 
diakonia miłosierdzia 

 

 

Najwyższego? Grzech jest to zbrodnia tak straszna, że nawet gdyby całemu światu, ludziom bądź aniołom 

coś zagrażało, to niczym jest w porównaniu do obrazy Boga. 

Niedziela: 

„Nie ma gorszej burzy niż zupełna cisza, nie ma gorszych przeciwności jak ich brak” 

Ustawiczny spokój bywa zdradliwy. Bywa, że jest matką lenistwa, żywicielką opieszałości, ogniem zmysło-

wości. Jakie to wielkie zagrożenie dla duszy człowieka. Gdy Apostołowie płynęli przez jezioro, również 

spali, ale gdy burza nadeszła, wołali do Jezusa o pomoc (zob. Mt 8,25). Cierpieć nie jest złą rzeczą. Cierpieć 

od złych jest dobrą rzeczą. Cierpieć z powodu dobra jest rzeczą lepszą. Cierpieć z powodu zła, jest rzeczą 

lepszą. Bo w cierpieniu Bóg nas oczyszcza. W ogniu oczyszcza się bowiem złoto. W przeciwnościach do-

chodzi się do cnoty. 

Poniedziałek: 

„Nie ma nic słodszego, jak miłować Boga, ale tak, abyś w skutek tej miłości musiał cierpieć” 

Całe nasze szczęście to miłość. Twoją wielkością jest umiejętność kochania. Bądź jednak w niej ostrożny. 

Jeżeli skierujesz ją ku rzeczom przemijającym, to wpadniesz w przepaść, jeżeli zaś ku Bogu, to staniesz u 

szczytu szczęścia. Kochać, a przed cierpieniem uciekać i je negować, to tak, jakby bezczynnie żyć. Przez 

cierpienie rozróżnia się miłość prawdziwą od fałszywej. Jak rodzic, który mimo cierpienia poświęca się dla 

dziecka, a nie wybiera swoich egoistycznych potrzeb i przyjemności. Siebie kocha ten a nie Boga, ten, kto 

odrzuca cierpienia dla Boga. Miłować Boga wśród radości i szczęścia to nie jest cnota. Ale miłować Boga, 

gdy nas cierpienie nawiedza, miłować Boga, razem z naszym krzyżem jest dowodem wielkiej i prawdziwej 

cnoty. Jak ogień powstaje przez potarcie krzemienia i dmuchanie, tak miłość człowieka zwiększa cierpie-

nie.  

Wtorek: 

„Tym większą w Bogu pokładaj nadzieję, o ile większe trudności Cię spotykają, gdzie człowiek odmawia 

pomocy, tam Bóg odkrywa swoje oblicze” 

Gdzie w skrzyni pełno jest pieniędzy, tam nie ma nadziei. Gdzie wszystko idzie po myśli, tam nie ma ufno-

ści w Boga, ale w rzeczy doczesne. Biada dla tego, kto pokłada ufność w sobie, we własnych siłach. Siłę 

traci nadzieja, gdy opieramy ją na środkach, które widzą nasze oczy. Bóg niekiedy pozwala, abyśmy popa-

dli w niebezpieczeństwo i nie mieli pomocy od człowieka. Z jakiego powodu? By ożywić naszą nadzieję, by 

od Niego oczekiwać ratunku. Jeśli nie przychodzi z pomocą szybko, od razu, to po to by wzmocnić naszą 

nadzieję. Wystarczy bowiem nam pomoc od Boga, która jest większa i pewniejsza niż pomoc wszystkich 

ludzi razem wziętych jakie znamy. 

Środa: 

„Przy pracy nad zbawieniem drugiego człowieka, skuteczniejsza jest łagodność niż surowość. Prędzej od-

nosi się zwycięstwo przez ustępstwo, niż groźne naleganie” 

Przezorność wiele znaczy zarówno w taktykach wojennych, jak i w obronie swojej twierdzy serca. Niewiele 

by zdziałał łowca, który by zamiast wabienia, podchodów, tylko krzyczał lub groził. Drugiego człowieka 

zjednamy sobie uprzejmością i czułością. Nie ma nikogo tak twardego, którego tym sposobem nie mogli-

byśmy zdobyć. Zarozumiałość, przeciwnie, wywołuje w nas niechęć, odrazę. Jak mawiał ks. Kaczkowski, 

dzisiaj podstawową ewangelizacji jest kultura człowieka. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

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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