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odbywają się 
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 Teksty do medytacji od 7.04.2022 r.  
 
 Kochani. 
 Przed nami okres Wielkanocny, czas radości, spotykania ze Zmartwychwstałym. Ale też 
czas wzrastania Kościoła w łasce Ducha Świętego. 
 Na ten moment chciałbym, abyśmy podjęli formację znowu krokami św. Ignacego z Loy-
oli.  Przed nami różne maksymy jego życia, któremu towarzyszyć będą różne komentarze. Modli-
twa 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. 
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: 
 
„Dziwny jest sposób funkcjonowania świata: gdy się wychlam ku niemu, odraz powstaje przeciw 

mnie”. 
Zazdrosnym jest szatan. Bez pomsty nie zabiera duszy człowieka, dlatego wojny zaczyna, przy-
chodzi aby niszczyć (zob. J 10,10), a gdy sam nie chce wyjść do walki, to swoje sługi wysyła, któ-
rzy pod różnymi pozorami bronią jego i jego spraw. Zna się bowiem szatan na wartości duszy 
człowieka. Gdy widzisz człowieka, na wskroś niszczonego, oskrżanego, osamotnionego, który w 
dobrym się rozwija i dobro niesie, wiedz, że szatan wziął go na pole bitwy. Bo człowieka, który 
sam sobie piekło gotuje, zły duch nie atakuje. Szatan ich oszczędza, łaskawie się z nimi obchodzi, 
gdyż pogrążeni w bezczynności pozwalają mu swobodnie wśród ludzi się poruszać. Dobra nie 
możemy zaniedbywać, mimo, że to piekłu się podoba. Ale tym mocniej trzeba je rozszerzać, 
mimo przeciwności ze strony świata. Bóg popiera swoją sprawę, więc nie bój się trudności. Po-
tężniejszą jest od piekła łaska Boża. Jej więc zaufaj, a zwyciężysz. 
 
Dzienniczek św. s. Faustyny: 1515-1536 
 
Piątek: 
 
„Nie uważaj tego za kradzież, co musisz poświęcić koniecznie ciału a kosztem pobożności” 
Wielka jest godność człowieka. Na obraz Boga jesteśmy stworzeni (zob. Rdz 1,27). Przeznaczeni 
jako dziedzice nieba i uczestnicy Bożej łaski. Jesteśmy bowiem jednością ducha, psychiki i ciała, 
które też ma swoje potrzeby. Nie jest stratnym ten czas, który dla ciała poświęcamy, jeżeli duszy 
nie zaniedbujemy. Gdy karmimy konia, pozwalamy mu odpocząć, dłużej nam służy. Podobnie i 
ciało, jeżeli damy mu czas odpoczynku, będzie łatwiej mu się do pracy zabrać. Biedne jest poło-
żenie duszy człowieka – nie można poddać się w każdej sekundzie życia pobożnościom. Jak łuk, 
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który zawsze jest napięty psuje się, komputer ciągle włączony, w końcu padają jego systemy, tak 
i z duszą ludzką się dzieje. Wymaga ciało człowieka odpoczynku. Należy mierzyć siły na zamiary, 
żeby człowiek nie wpadł w kryzysy wieku średniego albo by się duchowo nie zatarł. Gdy za dużo 
wlejemy oliwy do światła, przygasa ono. Pamiętaj więc, aby we właściwy sposób podejmować 
zadania.  
 
Dzienniczek św. s. Faustyny: 1537-1547 
 
Sobota: 
 
„Na ile mocno siebie zbudujesz pokorą, na tyle mocny będziesz”. 
Kto szuka złota musi się pochylić, uniżyć, aby dojść do wnętrza ziemi. Tym samym sposobem 
odnajdujemy drogę do siebie i drugiego człowieka – pokorą i uniżeniem. Sam Jezus przyszedł 
odszukać nas drogą pokory, wzgardy samym sobą. Bóg udziela takiej łaski tylko pokornym (zob. 
1 P 5,5), pyszny czy dumny jej nie zrozumie. Nic nie działa tak mocno na nasze przekonania jak 
pokora. Więcej na nią można liczyć niż na mądrość wszystkich książek czy Wikipedii i internetu. 
 
Dzienniczek św. s. Faustyny: 1548-1557 
 
Niedziela: 
 
„Nie należy się powstrzymywać od Eucharystii, dlatego że nie dostajesz wielkich pociech i łask. 

To tak, jakbyś chciał umrzeć bo nie jesz pierników” 
Jak w życiu nie często zdarza się, że służy naszemu zdrowiu to co smaczne i cieszy nasze podnie-
bienie, tak w życiu duchowym, nawet jak przy spożywaniu Komunii nie doznajemy łask, nie zna-
czy, że mamy z niej rezygnować. Więcej daje nam siły mięso czy warzywa niż cukierki, a wiado-
mo co zdrowsze na żołądek. Jeżeli jednak gonimy w życiu za pociechami to sami siebie gonimy, a 
nie wzrostu duchowego i bliskości Boga. Słodycze zostawiajmy dzieciom, także dzieciom ducho-
wym. My natomiast korzystajmy z prawdziwego chleba który daje pełnię życia. Kto jest chory 
szuka lekarstwa nie pytając czy jest smaczne ale czy pomocne.  
 
Dzienniczek św. s. Faustyny: 1590-1606 
Poniedziałek: 
 
„Czym jest pobożność? Ustawicznym trwaniem przy Bogu w Jego obecności, nawet w myślach” 
Co mamy ze swojej pracy? Owszem pieniądze, dostatnie życie, jakąś formę bezpieczeństwa. 
Wszystko to jednak powinno służyć temu do czego stworzeni jesteśmy – przebywania z Bogiem. 
Trudnością dla nas jest ciągłe myślenie o życiu doczesnym i odnoszenie tego życia do Boga. Ale 
jak w magnesie, obojętnie od tego, w którą stronę go przesuwamy, zawsze igła wskazuje północ, 
tak w naszym życiu, obojętnie od tego co robimy, powinniśmy kierować się do życia wiecznego. 
Szczęśliwy umysł, który zwycięsko wychodzi z takich trudności. Tak jak orzeł, który potrafi 
wznieść się ponad wszystko i lecieć w przestworza, tak samo i człowiek powinien stanąć ponad 
wszystko, kierując się ku Bogu. 
 
Wtorek: 
 
„Ludzi dobrych i cnotliwych bardziej kochamy, ale jednocześnie surowiej ich sądzimy za ich prze-

winienia, choćby najlżejsze” 
Choremu zwykle pobłażamy, zwłaszcza gdy nawet przy najmniejszej ranie jęczy, wzbudza to 
naszą ostrożność. Im mamy coś droższego, tym bardziej staramy się, żeby nie zostało popsute 
czy poplamione. Gdy na czymkolwiek zrobi się choćby najmniejsza skaza, traci to na swojej war-
tości. Kogo więcej kochamy, na tego więcej uwagi kierujemy, bo miłość do szukanie i chcenie 
dobra. Jeżeli kogoś kochasz, dbaj by nie było na nim rys i skazy. Nawet mała rzecz szkodzi. Drza-
zga jest mała, ale jak nas potrafi boleć? Im więcej kogoś kochasz, tym więcej ścigaj wady i rozwi-
jaj w nim cnoty. 
 
Środa: 
 
„Nic brudnego w sobie nie noś” 
Tak jak na pochwałę zasługuje czystość, tak na naganę brud. Ile razy patrzymy na czyste bądź 



brudne ubrania, zwracamy uwagę na buty albo na paznokcie. Brudami się powinniśmy brzydzić, 
dlatego żeby nie zrazić do siebie tych, którym powinniśmy pomóc. Brudem każdym brzydzi się 
duch, który żyje życiem duchowym a nie ziemskim. Jeżeli się zbrudziłeś, to natychmiast się 
oczyść. 
 
Dzienniczek św. s. Faustyny: 1607-1628 
 
                                                                                          

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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