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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 23.03.2022 r.  
 
 Kochani. 
 Wracamy na chwilę do rozważań ze św. Ignacym. Przed nami różne maksymy jego życia, 
któremu towarzyszyć będą różne komentarze. Modlitwa powinna potrwać ok. 15 min. Jak prze-
biegać ma modlitwa? 
1. Stawaj w Bożej obecności, uświadom sobie, że stoisz przed Bogiem. 
2. Poproś o siłę i moc Ducha Świętego – dowolną modlitwą. 
Zaproś do modlitwy Maryję – dowolną modlitwą. 
3. 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. 
4. Zapisz w zeszycie główne zdanie o które się modlimy. Rozmawiaj później z Jezusem na ten 
temat. 
5. Przeczytaj fragment z Dzienniczka s. Faustyny. 
 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: 

„Spraw Boże, abym Cię miłował i daj mi swoją łaskę, a dostatecznie mnie wzbogacisz i niczego 

nie będę już pragnąć”. 

Najkorzystniejszą miłością jest ta, w której o zysk nie chodzi, ale o samą miłość. Inne miłości są 

handlem – otrzymujemy podobnie w zamian ile sami dajemy. Prawdziwa miłość to ta, w której 

kochamy za darmo. I zwierzęta idą za popędem, który świadczy o dobru dla nich. Nawet sępy 

zlatują się nad żer, bo im się to dobrem wydaje. Miłość Boża jest ponad zysk – zyskiem jest dla 

niej tylko miłość. Wielką szkodę sobie robimy, gdy prócz Boga innej nagrody szukamy. Chociaż 

wszystko możemy mieć, bez Boga nic nie znaczymy i nie mamy. Niebo bez Boga piekłem by było, 

a piekło z Bogiem niebem by się stało.  

Dzienniczek św. s. Faustyny: 1393-1404 

Piątek: 

„Żadna rzecz nie sprawa w sercu tak wielkiej radości, jak łaska Ducha Świętego” 

To co oferuje świat wielokrotnie jest ułudą radości. Radością prawdziwą jest ta radość, której 

nas nikt nie może pozbawić. Każda dusza goni za pocieszeniami, jedne za chwilowymi, inne za 

wiecznymi. Jedne nasycą w pełni, inne drażnią. Wielką sztuką jest cieszyć się. Gdy cieszymy się 

rzeczami chwilowymi lub złymi, to prędzej czy później dusza zapłacze. Tak jak ogień z wodą nie 

mogą się zgodzić, tak samo dusza nie zgodzi się z pociechami świata materialnego. Chcesz zaw-

sze być szczęśliwym? Żyj dobrze, święcie, pobożnie. Z tego źródła płyną pociechy. Mimo nie-
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szczęść, przygnębienia, wystarczy wtedy jeden promień Bożej łaski, która oświeca i pociesza. 

Dzienniczek św. s. Faustyny: 1405-1413 

Sobota: 

„Gdy w niebo spoglądam, to ziemia mi cuchnie”. 

Jesteśmy stworzeni do wyższych rzeczy. Sama natura zachęca nas do tego: czoło mamy w górę 

podniesione, oczy w górę zwrócone, a serce wyrywa się do gwiazd. Niebo jest naszą Ojczyzną, 

ziemia miejscem wygnania. Tamto obfituje w błogosławieństwa, to w trudy i znoje. W górze 

szukajmy naszych pragnień. Niech wobec tego ziemia nam cuchnie i wszystkie jej oferty. Wydają 

się one dobrem, ale w rzeczywistości są złem, bo tamują nam wejście do nieba. Pociechy ziem-

skie trzymają nas przy ziemi, ale niebieskie zbliżają nas do Aniołów. Jednymi trzeba wzgardzić, a 

drugimi podążać. 

Dzienniczek św. s. Faustyny: 1414-1426 

Niedziela: 

„Kto się obawia ludzi, ten nic wielkiego dla Boga nie uczyni” 

Kto ogląda się na ludzi, na ich opinie, temu łatwo przestać patrzeć na Boga. Hasło: co powiedzą 

ludzie, wiele osób od wiary odciąga. Ale jeżeli zabiegamy o to, aby podobać się ludziom bardziej, 

a nie Bogu, to czy jesteśmy uczniami Jezusa? (zob. Ga 1,10). Czemu się boisz ludzi? Bezsilni są, 

tylko z dopustu Bożego mogą Tobie w czymś pomóc albo zaszkodzić. Kogo mamy się bać? Tego, 

który ma moc zatracić ciało i dusze (zob. Mt 10,28). W kwestii Boga, niczego nie musisz się oba-

wiać, nie musisz więc nachylać się ani w prawo, ani w lewo, by dostosować się do świata. Ważne 

być szedł prosto do Boga. 

Dzienniczek św. s. Faustyny: 1427-1434 

Poniedziałek: 

„Jak pień drzewa nie wie, że może być zmieniony w dzieło sztuki, ale wie o tym rzeźbiarz, tak 

wielu chrześcijan słabo ugruntowanych w wierze, nie wiedzą, że w ręku Boga świętymi mogą 

zostać, byleby nie przeszkadzali Jemu” 

Nikt nie jest lepszym artystą od Boga. Tylko On jest w stanie stworzyć coś z niczego. Pozwól więc 

Bogu by Ciebie kształtował i stwarzał. Nikim przy tym nie wolno pogardzać, może być ktoś jak 

pień, ale z czasem, dzięki Bogu, może przemienić się w piękne dzieło sztuki, wywołując we 

wszystkich wokół zachwyt i podziw. Źle robimy, jeżeli z powierzchowności sądzimy. Bywa, że 

widzimy, ze najlepszy człowiek, jakiego znamy, staje się podły i zły, a ów zły człowiek staje się 

człowiek z duszą na ramieniu. Uważaj więc najpierw na siebie. Jak glina bez oporu poddaje się 

pod ręce garncarza, zawsze gotowa do przyjęcia odpowiedniego kształtu, tak i Ty pozwól Bogu, 

aby Cię kształtował, pozwól, aby On działał. 

Dzienniczek św. s. Faustyny: 1435-1448 

Wtorek: 

„Kto zapomina o sobie i swoich korzyściach ze wzgląd na Boga, ten ma czujnego nad sobą opie-

kuna” 

Rób dla Boga co tylko możesz, a On zrobi dla Ciebie to, czego Ty nie możesz. Bóg jest chętniejszy 

do dawania Tobie łask, niż Ty do ich brania i korzystania z nich. Pamiętamy o tych łaskach, które 

w tym momencie są nam potrzebne, a Bóg patrzy szerzej i dalej, widząc całe nasze zmaganie. Źle 

robimy, gdy czas poświęcony dla Boga na coś innego przedkładamy. Bo gdzie indziej otrzymasz 



błogosławieństwo? Jezus mówił, aby szukać najpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości 

(zob. Mt 6,33). Nie ma więc co tracić czasu i zaniedbywać modlitwę, szukając pociechy w życiu 

ziemskim. Bóg bowiem swoich łask udziela hojniej, im bardziej o Niego zabiegamy, niż o własne 

marzenia i sprawy. 

Dzienniczek św. s. Faustyny: 1449-1456 

Środa: 

„Wśród wygód i dostatków, umartwienie ducha powinno być większe i częstsze niż umartwienie 

ciała” 

Jak z jednej strony rzadką a z drugiej strony wielką cnotą jest prawdziwa pokora. Gdy stawiamy 

zaszczyty i życie na tej samej szali, to objaw pychy. Jezus jednak co innego uczy, sam stał się 

pośmiewiskiem i wzgardą dla pospólstwa (zob. Ps 21,7). Kto chce być wielkim, niech małym bę-

dzie przyjmując pokorę za drogę wiary.  

Dzienniczek św. s. Faustyny: 1457-1466 

 
                                                                                                    
 

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 for-
mularz na stronie internetowej www.miriam.rzeszow.pl.  

 
3. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy do skorzystania z rekolekcji internetowych przygo-

towanych przez Pasterza wraz z diakonią medialną naszej Wspólnoty. Temat rekolekcji to 
"Jak pokochać siebie?" Rekolekcje będą udostępniane na fanpage'u Wspólnota Miriam w 
niedzielę o godz.09.00. Zachęcamy do udziału oraz do udostępniania. 

 
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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