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Teksty do medytacji od 2.06.2022 r.
Kochani!
Kontynuujemy nasze rekolekcje oddania się w niewolę Maryi. Towarzyszą nam dalej
teksty z ocalenie.info
Każdy dzień składa się z 5 punktów:
1. Modlitwy początkowe – codzienne te same, będą one zawsze w początku biuletynu. Możesz
pomodlić się tymi modlitwami, albo inną, jaką chcesz.
2. Przeczytaj rozważanie. Zaznacz co najbardziej z niego do Ciebie dociera.
3. Przeczytaj pogłębiarkę, zaznacz co najbardziej do Ciebie przemawia.
4. Połącz pkt. 2 i 3, napisz kilka zdań w formie notatki albo modlitwy.
5. Podejmij wezwanie, które później oddasz Jezusowi w rachunku sumienia dziś bądź jutro. Odmów 10 różańca, dowolną tajemnicę.
Modlitwy codzienne na rozpoczęcie pracy indywidualnej:
Przed rozpoczęciem rozważania:
Wycisz swój umysł i swoje serce. Duchowe wyciszenie jest naszą otwartością na łaskę. Modlitwę
do Ducha Świętego postaraj się odmówić spokojnie i powoli, wczuwając się sercem w każde ze
zdań.
Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty przyjdź,
Oświeć mrok umysłu,
porusz moje serce,
pokaż drogę do Jezusa,
pomóż pełnić wolę Ojca,
Duchu Święty przyjdź.
Maryjo, któraś najpełniej
przyjęła Słowo Boże
prowadź mnie.
Duchu Święty, przyjdź!
Na owocną pracę, błogosławię +
ks. Damian, Pasterz

Czwartek: DZIEŃ 21:
1. Modlitwa początkowa.
2. Rozważanie
ŚWIATŁO: Łzy i Matka Bolesnego Serca
Pierwsze łzy
19 września 1846 roku Maryja objawiła się we francuskim La Salette. Dzieci ujrzały Ją siedzącą
wewnątrz promiennej kuli światła. Maryja zakrywała twarz swoimi dłońmi i płakała… Maryję z La
Salette nazwano Panią Płaczącą.
Matka Bolesnego i Niepokalanego Serca
8 września 1911 roku Pan Jezus miał powiedzieć do sługi Bożej, Berty Petit: „Serce Mojej Matki
ma prawo do tytułu Serca Bolesnego i chcę, aby był on wymieniany przed tytułem Niepokalanej,
ponieważ ten pierwszy zdobyła mocą własnych zasług. (…) Otrzymała go dzięki utożsamieniu się
ze Mną we wszystkich Moich cierpieniach (…), dzięki swoim ofiarom (…) poniesionym dla
zbawienia ludzkości. W tym Współodkupieniu przejawia się szczególna wielkość Mojej Matki.
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Niech poświęcenie Bolesnemu i Niepokalanemu Sercu Maryi podźwignie Kościół i odnowi cały
świat.” Otrzymane orędzie i słowa Pana Jezusa przekazała papieżowi, z prośbą o ich aprobatę. W
1915 roku papież Benedykt XV wystosował apel: „Módlmy się wszyscy do Bolesnego i
Niepokalanego Serca Maryi (…) aby uprosiła swojego Boskiego Syna o rychłe zakończenie
wojny”. W tym samym roku Pan Jezus mówi jeszcze do Berty: „Moja Matka doskonała jest we
wszystkim, najbardziej jednak w swoim zranionym Sercu”. Misją Berty Petit było objawienie
Bolesnego Serca Maryi oraz wezwanie do osobistej konsekracji temu Sercu. Jej dzieło podjęli
Sercanie oraz Kamedułki z Francji. We francuskim La Seyne-sur-Mer powstało Sanktuarium
Bolesnego i Niepokalanego Serca Maryi. W 2000 roku w Belgii powstało bractwo, które rozwija
dzieło sługi Bożej, wysyłając na cały świat obrazki z modlitwą konsekracji Bolesnemu i
Niepokalanemu Sercu Maryi.
Smutna Pani z Fatimy
W trakcie trwania procesu beatyfikacyjnego Hiacytny oraz Franciszka - siostra Łucja odsłoniła
głębiej ważne doświadczenie dzieci fatimskich. Powiedziała: „Ojcze, Najświętsza Dziewica jest
bardzo smutna, ponieważ nikt nie zwrócił uwagi na Jej Orędzie, ani na dobre, ani na złe. (…)
Powiedz im też, Ojcze, że moi kuzyni Franciszek i Hiacynta poświęcili się, ponieważ we
wszystkich objawieniach Najświętszej Dziewicy zawsze widzieli ją bardzo smutną. Nigdy się do
nas nie uśmiechała. Ten smutek, ta udręka, którą w Niej zauważyliśmy, przeniknęły nasze
dusze. Smutek ten jest spowodowany obrazą Boga i karami, jakie grożą grzesznikom. I tak, my,
dzieci, nie wiedzieliśmy, co myśleć ,oprócz wymyślenia różnych sposobów modlitwy i
poświęceń. (…) Moją misją jest wskazanie wszystkim, że grozi nam utrata dusz na całą
wieczność, jeśli będziemy trwać w grzechu”.
Coraz więcej łez
Św. Jan Paweł II powiedział: „Jeżeli Maryja płacze, to znaczy, że ma do tego powody! (...). Matka
płacze, gdy dzieciom zagraża zło, duchowe czy fizyczne. Łzy Maryi są zawsze uczestnictwem w
płaczu Chrystusa nad Jerozolimą”. W japońskiej Akicie z figurki Matki Bożej łzy popłynęły 101
razy. Badania wykazały, że są to prawdziwe ludzkie łzy… Jednak to nie wszystko. Z oczu Matki
Bożej płyną także krwawe łzy… Czy nie poruszą nas łzy naszej Matki? Przez swoje łzy Maryja tak
jakby mówi do nas: “Płaczę, ponieważ ludzkość nie przyjmuje Mojego macierzyńskiego
zaproszenia do nawrócenia i do powrotu do Pana. Płaczę, ponieważ dusze Moich dzieci w
wielkiej liczbie potępiają się i wpadają do piekła. Płaczę, ponieważ zbyt mało jest tych, którzy
przyjmują Moje zaproszenie do modlitwy, wynagradzania, cierpienia i ofiary. Płaczę, ponieważ
mówiłam do was, a wy Mnie nie posłuchaliście. Dawałam wam cudowne znaki, a nie wierzyliście
Mi. Objawiałam się wam uporczywie i stale, lecz wy nie otwarliście przede Mną drzwi waszych
serc.” Czy dziecko może nie wzruszyć się widząc łzy swojej Matki? Matko! Chcę otrzeć Twoje łzy i
pomóc Ci ratować dusze, abyś mogła wszystkie swoje dzieci przytulić do Serca i oddać Jezusowi..
3. Wypisz w zeszycie to co do Ciebie najbardziej dotarło.
4. Wezwanie dnia:
Zapraszamy Cię dziś do wejścia w doświadczenie fatimskich dzieci, które wyryły sobie w sercu
udrękę Maryi. Zamknij oczy, i wpatruj się w duchu w Maryję, która płacze. Zobacz Maryję, która
- jak w La Salette - siedzi z głową zatopioną w rękach i wylewa łzy… Zobacz dziś łzy Maryi i
zachowaj je w sercu oraz w pamięci. Jeśli tak uczynisz - łzy twojej Matki staną się dla ciebie
wielką duchową siłą - tak, jak stało się to w przypadku dzieci z Fatimy.
Piątek: DZIEŃ 22:
1. Modlitwa początkowa.
2. Rozważanie:
Bóg kocha małość i nicość. Dlatego wybrał Fatimę. Na początku XX wieku Fatima była nic
nieznaczącą wioską z ubogą, kamienistą glebą. Bogatsi mieszkańcy mieli majątki w postaci…
kilkunastu owiec. A wizjonerzy? Franciszek, Hiacynta i Łucja byli najmłodszymi dziećmi w swoich
rodzinach. Najmłodszymi to znaczy: najmniej znaczącymi. Ponadto - w momencie wybrania
daleko im było to świętości. Łucja była uparta, dumna i czupurna. Hiacynta chciała być zawsze w
centrum uwagi i cały świat miał się kręcić wokół niej. Franciszek był bezwolny i zanadto uległy.
Dziś te małe i słabe dzieci dają nam bardzo ważną lekcję. Uznanie swojej słabości i grzeszności jeśli jest prawdziwe i pełne - prowadzi do konkretnej postawy. DO POKUTY. W trzeciej tajemnicy
fatimskiej dzieci otrzymały wizję Anioła, który trzymał w ręku ognisty miecz i pokazując prawą
ręką na ziemię, wołał: “POKUTA! POKUTA! POKUTA!”. Dzieci podjęły to wezwanie w sposób
niezwykle konkretny. Często modliły się twarzą do ziemi w postawie pełnego uniżenia.
Odmawiały po wiele razy modlitwy wynagrodzenia, których zostały nauczone podczas

pierwszego oraz trzeciego ukazania się Anioła. Odmawiały codziennie różaniec. Mały Franciszek
wyznawał: „Myślę o Bogu, który jest taki smutny z powodu tylu grzechów! Gdybym tylko był
zdolny do zrobienia Mu radości”. Mała Hiacynta uwielbiała zabawy i pięknie tańczyła. Jednak po
widzeniach otrzymanych od Matki Bożej, stwierdziła: “Już teraz nie będę tańczyć. Ofiaruję to
umartwienie Panu Jezusowi”. Dzieci wiele cierpiały. Przyjmowały wszystko, co na nie
przychodziło, jako pokutę za grzechy oraz w intencji nawrócenia grzeszników. Nawet to im
jednak nie wystarczało.
Szukały kolejnych okazji do umartwień. Nie chciały stracić ani jednej szansy, aby ofiarować Panu
Jezusowi jakieś cierpienie w intencji nawrócenia grzeszników. Postawa tych dzieci wzywa nas do
pokuty mocniej, niż najwybitniejsze kazanie.
3. Wypisz w zeszycie to co do Ciebie najbardziej dotarło.
4. Wezwanie dnia:
Bóg nadał Maryi wiele przywilejów oraz tytułów, ale kiedy stał się człowiekiem, to sam
najczęściej mówił do Niej po prostu: “Mamo, mamusiu…”. Czy nie pragniesz uczynić tak, jak
uczynił Bóg? Czy wyobrażasz sobie radość Maryi, do której powiesz wreszcie: “Mamo...”? Ojciec
Dolindo modlił się często do Maryi: “Mamusiu, jestem osłem. Prowadź mnie!” Ty też możesz
mieć swój wyjątkowy i niepowtarzalny sposób zwracania się do Maryi. Moment, w którym
przyjmiesz Maryję w głębi swego serca za swoją Mamę, będzie początkiem wielkiej przygody
Miłości. Ona poprowadzi cię prosto do nieba. Przez Krzyż. Dzięki temu staniesz przed Bogiem z
gronem braci i sióstr, których Ona uratuje posługując się tobą.
P.S. Napisz dziś na przygotowanej kartce słowa:
“Maryjo, zawsze Dziewico. Matko Jezusa i moja Matko, Pośredniczko wszelkich łask, Królowo
Polski i świata”
Sobota: DZIEŃ 23:
1. Modlitwa początkowa.
2. Rozważanie:
ŚWIATŁO: Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi
Elżbieta Szanta to węgierska mistyczka i matka sześciorga dzieci, która latach 1961-1981
otrzymała dar wewnętrznych rozmów, w których Pan Jezus oraz Matka Boża objawiali jej
tajemnicę płomienia miłości Niepokalanego Serca Maryi. Niech te orędzia, których kilka
fragmentów teraz przedstawimy - pomogą nam wniknąć jeszcze głębiej w tę miłość, którą Bóg
umieścił dla nas - w Niepokalanym Sercu naszej Matki:
JEZUS: “Płomień Miłości Mojej Niepokalanej Matki jest dla was tym, czym była dla Noego Arka.”
MATKA BOŻA : Moje dzieci, waszym zaufaniem możecie brać ode mnie tyle – ile chcecie! – Ja
nie zamykam się! Stoję przed wami z miłością Mojego Serca. Jestem oto, abym uczyniła was
szczęśliwymi. Pragnę, aby Płomień Miłości Mego Niepokalanego Serca był wszędzie znany, jak
znane jest Imię Moje wszędzie na całym świecie.” Tak wiele grzechów jest na ziemi! Pomóżcie
mi ratować dusze! Ja dam wam promień światła do ręki. Jest to Płomień Miłości mojego Serca.
Ja jestem waszą dobrotliwą i kochającą Matką, zjednoczoną z wami – ręka w rękę – uratuję
was…! Moja córko tutaj przekazuję ci Płomień Miłości mojego Serca. Zapal nim swoje serce i
podaj go dalej, przynajmniej jednej duszy!...
Elżbieta : W tym momencie zaszlochała Matka Boża tak bardzo, że nie wiedziałam co mam
uczynić. W imieniu wszystkich przyrzekłam Jej wszystko, gdyż moje serce było bliskie pęknięcia.
MATKA BOŻA : Ten pełen łaski Płomień, który Ja wam z mojego Niepokalanego Serca udzielę,
ma być przekazywany z serca do serca. To będzie tym wielkim cudem, którego światło oślepi
szatana. Ten Płomień jest ogniem miłości i zgody. Tak więc ogień będziemy gasić ogniem: ogień
nienawiści ogniem miłości! – Tę łaskę uzyskałam poprzez pięć najświętszych ran mojego
Boskiego Syna od Przedwiecznego Ojca Niebieskiego.
Elżbieta : Maryja przekazując każdemu Płomień Miłości Swojego Serca mówi :
MATKA BOŻA : Ten Płomień Miłości w połączeniu z wami unicestwi grzech. Szatan zostanie
oślepiony w takim stopniu, w jakim się do tego przyczynicie swoją gorliwością.(…) Pomóżcie Mi
ratować dusze! Ja dam wam Płomień Miłości do ręki.
Działanie łaski mojego Płomienia Miłości, rozszerzę na wszystkie ludy i narody. Nie tylko na te,
które już należą do Kościoła Katolickiego, lecz na wszystkie, które naznaczone są znakiem Krzyża
mojego Boskiego Syna. – Dlatego chcę, aby Płomień Miłości mojego Niepokalanego Serca znany
był wszędzie, jak wszędzie na całym świecie znane jest moje Imię.
Elżbieta : Najświętsza Dziewica błagała mnie, abyśmy uczynili wszystko, aby Jej Płomień Miłości

rozszerzany był na całym świecie!
MATKA BOŻA : Mojego Płomienia Miłości nie mogę już w sobie dłużej powstrzymać. Pozwólcie,
aby on zapłonął! Uczyńcie wreszcie pierwszy krok. Obym już wreszcie mogła zobaczyć początek
waszej dobrej woli! – Tylko pierwszy krok jest trudny, uwierz mi! Jeżeli on uczyniony zostanie, z
szumem przebije się mój Płomień Miłości poprzez nieufność waszych dusz, a wtedy jak łagodny
blask oświecał ją będzie. Gdy już nie znajdzie żadnego oporu więcej, to wtedy ci, którzy go
przyjmą, oszołomieni bogactwem łask, zwiastować będą całemu światu to co już powiedziałam :
Podobnej obfitości łask jeszcze nigdy nie było od chwili kiedy Słowo stało się Ciałem… Moje
Niepokalane Serce płonie miłością, którą żywię do was. Nie mogę tej miłości nadal dłużej w
sobie ukrywać. Z dynamiczną siłą płynie ona do was. Ja jestem wasza Matka! Ja mogę i także
chcę wam pomóc ale do tego potrzebuję waszej pomocy! Poprzez nielicznych, poprzez
maluczkich musi się rozpocząć ten wielki wylew łaski, który poruszy świat. Każdy, kto to
posłannictwo do ręki otrzyma, powinien je przyjąć jako zaproszenie i nikt nie powinien się przed
nim wzbraniać lub od niego wymawiać. Wy wszyscy jesteście moimi dziećmi, a ja Jestem Matką
dla wszystkich! Proście Św. Józefa, Najczystszego Oblubieńca! On będzie szukał przytułku w
sercach ludzkich dla mojego Płomienia Miłości!”
3. Wypisz w zeszycie to co do Ciebie najbardziej dotarło.
4. Wezwanie dnia:
Spróbuj nazwać po imieniu, w obecności Jezusa i Maryi, te słabości, grzechy i wady, które Duch
Święty pozwoli ci zobaczyć i oddaj je wszystkie Jezusowi przez Maryję. Teraz możesz już
odetchnąć z ulgą. Wszystko to, co oddajesz nie ma już nad tobą mocy. Nie masz już powodu do
lęku. Twoje słabości są w ramionach Jezusa.
P.S. Napisz dziś na swojej kartce słowa:
“Ja, ………………………..(Imię) uznaję swoją słabość i grzeszność”

Niedziela: DZIEŃ 24:
1. Modlitwa początkowa.
2. Rozważanie:
...
3. Pogłębiarka
ŚWIATŁO MATKI BOŻEJ:
Św. Paweł pisze, że Bóg wybrał nas, “abyśmy byli święci i NIESKALANI przed Jego obliczem”. (Ef
1,4). Słowo “nieskalani” to w oryginale TO SAMO SŁOWO, którego używamy na określenie Maryi
poczętej bez grzechu. Św. Paweł mówi więc, że Bóg pragnie abyśmy byli NIEPOKALANI. Ta sama
myśl zawarta jest w modlitwie godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, w
których na końcu modlimy się: “Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny
godne Synowi swemu przybytek zgotował, Ciebie prosimy, abyś przez wstawiennictwo Tej,
którąś dla przewidzianej śmierci tego Syna od wszelkiej zmazy zachował, nam NIEPOKALANYMI
przyjść do siebie dozwolił”. Przez Chrzest w niezwykle głęboki sposób łączymy się z łaską
Niepokalanego Poczęcia Maryi. Maryja w Lourdes mówi: “JESTEM NIEPOKALANE POCZĘCIE” wyrażając w ten sposób, że ta łaska uczyniła Ją tym, kim jest. Gdybyśmy nigdy nie wyparli się
łaski Chrztu i trwali w świętości, która została nam w nim udzielona - i my moglibyśmy
powiedzieć: “JESTEM CHRZTEM ŚWIĘTYM” - to znaczy: chrzest Świętym uczynił mnie tym kim
jestem. Różnica między nami a Maryją jest jednak taka, że Maryja NIGDY SIĘ NIE WYPARŁA
UDZIELONEJ JEJ ŁASKI. ŻYŁA NIĄ W KAŻDEJ CHWILI SWOJEGO ŻYCIA. NIGDY NIE ZAPOMNIAŁA O
TYM, KIM JEST DZIĘKI TEJ ŁASCE.
Droga powrotu do Źródła
Jak wrócić do tej pełni łaski, od której się tak bardzo oddaliliśmy? PRZEZ NAWRÓCENIE KTÓRE
WYRAŻA SIĘ PRZEZ POKUTĘ. Pokuta jest DROGĄ przez którą nawrócone serce wraca do
pierwotnej czystości. Możemy teraz lepiej i głębiej zrozumieć, dlaczego we wszystkich swoich
objawieniach Maryja wzywa do POKUTY. Tak też wielu świętych rozumiało symboliczne
znaczenie osób JANA I MAGDALENY, którzy stali pod Krzyżem razem z Maryją. Jan to Czystość a
Maria Magdalena to Pokuta. Anna Katarzyna Emmerich, która otrzymała objawienie dotyczące
Męki Pana Jezusa - pisze, że duszą, która kochała Jezusa NAJBARDZIEJ po Maryi była właśnie
Maria Magdalena. Tereska od Dzieciątka Jezus pisała w Dziejach duszy: “nie spotyka
się duszy czystej, która by kochała bardziej niż dusza pokutująca.”. Wszyscy utraciliśmy
pierwotną pełnię łaski, którą otrzymaliśmy w Chrzcie. I wszyscy możemy ją odzyskać. PRZEZ

POKUTĘ.
3. Wypisz w zeszycie to co do Ciebie najbardziej dotarło.
4. Wezwanie dnia:
Autor Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny - św. Ludwik nosił
nazwisko Grignion. Dodał jednak do niego: “de Montfort”. Czy wiesz dlaczego? Montfort to
nazwa miejscowości, w której św. Ludwik został ochrzczony. Chrzest był dla niego tak ważny, że
nazwę miejscowości, w której przyjął chrzest - włączył do swojego nazwiska. Wiedział, że przez
chrzest stał się Nowym Stworzeniem i chciał to godnie uczcić. Zapraszamy cię dziś, aby zapisać w
kalendarzu datę swojego Chrztu Świętego i od tego roku świętować ten dzień jako
najważniejsze, osobiste święto w roku - dzień twoich nowych narodzin. Zacznij już dziś planować
i spisywać pomysły na to, w jaki sposób możesz uczcić dzień rocznicy swojego Chrztu Świętego.
P.S. Zapisz dziś na swojej kartce, jako pieczęć tego dnia rekolekcji - kolejne słowa: “Odnawiam i
potwierdzam przymierze Chrztu Świętego”.
Poniedziałek: DZIEŃ 25:
1. Modlitwa początkowa.
2. Rozważanie:
ŚWIATŁO MATKI BOŻEJ: Maryja nas chroni
“Wyrzekam się na zawsze grzechu, szatana i wszystkich jego dzieł” - Maryja jest doskonałym
ucieleśnieniem i wypełnieniem tych słów: Uwolniona od grzechu w swoim poczęciu - trwała w
tej wolności w sposób tak pełny i doskonały, że wolność od grzechu jest Jej imieniem:
NIEPOKALANA. Cała Święta i pełna łaski - jest dla szatana tak straszną, że Kościół nazwał Ją:
POGROMCZYNIĄ MOCY PIEKIELNYCH. Stała się dla swoich dzieci tak skuteczną pomocą w walce
z grzechem, że Kościół nazwał Ją UCIECZKĄ GRZESZNIKÓW. Doświadczenie Jej siły i pomocy było
tak wyraźne, że już w III wieku dzieci Kościoła wołały do Niej: POD TWOJĄ OBRONĘ UCIEKAMY
SIĘ! Jej pomoc w walce z grzechem jest tak niezawodna, że już od wieków wołamy do Niej,
że: “nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie
o przyczynę prosi.” Na Maryi jeszcze nikt się nigdy nie zawiódł. Bóg się nigdy na Niej nie zawiódł
i ty się nie zawiedziesz.
Maryja ukazuje prawdę o grzechu
W danych nam objawieniach Maryja wiele razy mówi o grzechu, ale najbardziej poruszającym
ukazaniem prawdy o grzechu nie są Jej słowa, ale Jej ból i udręka. To nasze grzechy zabiły Jej
Syna. To nasze grzechy są cierniami raniącymi Jej Niepokalane Serce. To nasze grzechy
sprawiają, że Ona cały czas płacze i cierpi. To nasze grzechy są przyczyną tej krwi, która spływa
po Jej policzkach… Mamusiu! Jakże moglibyśmy nadal grzeszyć, widząc Cię w duchu w takim
stanie! Wyrzekniemy się grzechu, aby Cię już więcej nie ranić! Wyciągniemy Ci z Serca ciernie
naszą miłością i ufnością! Otrzemy Twoje łzy duszami, które dla Ciebie zdobędziemy! Ze względu
na Boga i przez wzgląd na Ciebie - będziemy święci mimo naszej nędzy!
3. Wypisz w zeszycie to co do Ciebie najbardziej dotarło.
4. Wezwanie dnia:
Tym, co w sposób szczególny uwalnia nasze serce jest WDZIĘCZNOŚĆ I PRZEBACZENIE. Dlatego
dziś odmówmy prostą modlitwę wdzięczności i przebaczenia. Być może będzie potrzeba,
abyśmy odmówili ją kilka razy, by jej słowa prawdziwie przeniknęły nasze serce.
P.S. Dopisz dziś na swojej kartce słowa: “Wyrzekam się na zawsze grzechu, szatana i wszystkich
jego dzieł”.
Wtorek: DZIEŃ 26:
1. Modlitwa początkowa.
2. Rozważanie:
ŚWIATŁO Z FATIMY
Pierwsze słowa, których Anioł uczy dzieci w Fatimie, brzmią: “Boże mój! WIERZĘ W
CIEBIE!”. Nasuwa to na myśl wyznanie wiary, które zaczynamy od słów: “Wierzę w
Boga…”. Fatima prowadzi nas do źródła. Ukazuje to, co najważniejsze. Objawienie w Fatimie
zaczyna się od wiary i zostaje od razu połączone z wynagrodzeniem:“Błagam, abyś przebaczył
tym, którzy nie wierzą.” Przesłanie z Fatimy jest wielkim wezwaniem do wiary. Czyż nie takie
wezwanie jest ukryte w różnych rodzajach kontaktu dzieci z Matką Bożą. Łucja ma pełny kontakt

- widzi, słyszy i rozmawia z Maryją. Hiacynta widzi i słyszy Matkę Bożą, ale z Nią nie rozmawia.
Franciszek tylko widzi Matkę Bożą. I tutaj robi się miejsce dla WIARY. “Czwarty wizjoner” to ten,
który uczestniczy w orędziu z Fatimy PRZEZ WIARĘ. Jest jeszcze jedno światło związane z wiarą.
Maryja składa obietnicę, że Portugalia będzie zawsze wierna dogmatom wiary. Przypomnijmy,
że Portugalia była pierwszym krajem na świecie, który poświęcił się Niepokalanemu Sercu Maryi.
Czy ta obietnica nie wskazuje i nie potwierdza tego, co pisał św. Ludwik Grignion de Montfort że całkowite oddanie się daje nam udział w wierze Maryi?
3. Wypisz w zeszycie to co do Ciebie najbardziej dotarło.
4. Wezwanie dnia:
Spróbuj dziś wieczorem zasnąć w ramionach Ojca. Zamknij oczy i ufaj, że Bóg Ojciec jest przy
tobie i przytula Cię swoją kochającą Obecnością. Jeśli jest to dla ciebie trudne - poproś Maryję o
pomoc. Ona nawet w najtrudniejszych i najbardziej bolesnych chwilach swojego życia wierzyła,
że jest w ramionach Ojca. Do Teresy Wielkiej Pan Jezus powiedział: “Wtedy, kiedy wydawało ci
się, że Mnie nie ma przy tobie - ja byłem najbliżej ciebie”. Jeżeli chcesz kroczyć królewską drogą
dziecięctwa - postanów sobie, aby każdego dnia zasypiać z większą ufnością w miłość Ojca, w
którego ramionach jesteś. Bóg Ojciec marzy o twojej całkowitej ufności.
P.S. Napisz dziś na swojej kartce: “W Twojej obecności Maryjo - wyznaję dziś wiarę w Jezusa
Chrystusa - mojego jedynego Pana i Zbawiciela”.
Środa: DZIEŃ 27:
1. Modlitwa początkowa.
2. Rozważanie:
ŚWIATŁO: MATKA KOŚCIOŁA - Paweł VI, Dolindo Ruotolo i polski episkopat
21 listopada 1964 roku, na zakończenie III sesji Soboru Watykańskiego II, papież Paweł VI
uroczyście ogłosił:
“Toteż uznaliśmy za stosowne ogłosić uroczyście na tej publicznej Sesji tytuł na cześć
Najświętszej Dziewicy; tytuł, o który proszono z różnych stron świata katolickiego, tytuł
szczególnie Nam drogi, gdyż z przedziwną syntezą wyraża uprzywilejowane miejsce przyznane
Najświętszej Maryi Pannie w Kościele, przez obecny Sobór. PRZETO NA CHWAŁĘ MATKI BOŻEJ I
KU NASZEMU POKRZEPIENIU, OGŁASZAMY NAJŚWIĘTSZĄ MARYJĘ PANNĘ MATKĄ KOŚCIOŁA, TO
JEST MATKĄ CAŁEGO LUDU BOŻEGO, ZARÓWNO WIERNYCH, JAK I PASTERZY, KTÓRZY
NAZYWAJĄ JĄ NAJUKOCHAŃSZĄ MATKĄ. PRAGNIEMY, BY POD TYM NAJMILSZYM TYTUŁEM OD
TEJ CHWILI, 'DZIEWICA-MATKA BYŁA JESZCZE BARDZIEJ CZCZONA I WZYWANA PRZEZ LUD
CHRZEŚCIJAŃSKI. (…) W Niej przeto cały Kościół - w swej niezrównanej prawdzie życia i działania
- osiąga najskuteczniejszą formę doskonałego naśladowania Chrystusa. Pragniemy zatem, by
przez Konstytucję o Kościele przypieczętowaną ogłoszeniem Maryi MATKĄ KOŚCIOŁA tj.
wszystkich Wiernych i Pasterzy, lud chrześcijański z większą i gorętszą ufnością zwracał się do
Najświętszej Dziewicy, oddając Jej należną cześć i uwielbienie. (…) Już wielki św.
Ambroży zachęcał: "Niech w każdym będzie dusza Maryi, aby uwielbiać Pana; niech w każdym
będzie duch Maryi, aby rozradował się w Bogu". (…) Gdy tymczasem zwracamy się w gorącej
modlitwie do Dziewicy, aby błogosławiła Sobór Ekumeniczny i cały Kościół, przyspieszając
godzinę zjednoczenia wszystkich chrześcijan, spojrzenie nasze otwiera się na nieskończone
horyzonty całego świata, przedmiot żywych zainteresowań Soboru Powszechnego. Ten właśnie
świat świetlanej pamięci Poprzednik Nasz PIUS XII, nie bez natchnienia z wysoka, poświęcił
uroczyście Niepokalanemu Sercu Maryi. Uważamy dziś za stosowne, w szczególny sposób
przypomnieć powyższy akt Konsekracji. (…) W ten sposób również My chcemy powierzyć opiece
Matki Niebieskiej całą Rodziną Ludzką, wraz z jej problemami i udrękami, z jej szlachetnymi
dążeniami i płomienną nadzieją. (…) O Bogurodzico Dziewico, Najdostojniejsza Matko Kościoła!
Tobie powierzamy cały Kościół i Sobór Powszechny. (…) TWEMU NIEPOKALANEMU SERCU,
BOGURODZICO DZIEWICO, ODDAJEMY W KOŃCU CAŁY RODZAJ LUDZKI. PROWADŹ GO KU
POZNANIU JEDYNEGO I PRAWDZIWEGO ZBAWICIELA: JEZUSA CHRYSTUSA. ODDAL OD NIEGO
KARY ZA GRZECHY. OBDARZ CAŁY ŚWIAT POKOJEM - W PRAWDZIE, SPRAWIEDLIWOŚCI,
WOLNOŚCI I MIŁOŚCI.”
Światło ojca Dolindo Ruotolo
W swoim dziele poświęconym Maryi - ojciec Dolindo Ruotolo przedstawia interpretację tego, co
działo się w odniesieniu do Matki Bożej podczas Soboru Watykańskiego II. Pisał: “Przez chwilę
nad niektórymi prześlizgnął się głos węża - tego samego, który obiecywał Ewie wielkość,
podczas, gdy w rzeczywistości zastawiał na nią pułapkę, mającą doprowadzić niewiastę do

ruiny”. Zdaniem ojca Dolindo celem działań złego ducha było umniejszenie w Kościele
nabożeństwa do Matki Bożej pod pretekstem dążeń ekumenicznych. Na Soborze trwała
duchowa walka. Historia soboru potwierdza intuicje ojca Dolindo. Niektórzy ojcowie soborowi
zaproponowali aby w konstytucji o Kościele Maryja została wspomniana tylko marginalnie,
wzmiankowo. Zupełnie odmiennego zdania był papież Paweł VI oraz cały episkopat Polski.
Papież chciał, aby poświęcić Maryi cały rozdział dokumentu oraz chciał, aby miał on miejsce
centralne w Konstytucji. Wbrew zachętom papieża ojcowie soborowi zdecydowali, aby rozdział
poświęcony Maryi znalazł się na samym końcu dokumentu. Przeciwni takiemu rozwiązaniu byli
polscy biskupi z prymasem Stefanem Wyszyńskim na czele. Uważali oni, że rozdział poświęcony
Maryi powinien być drugi w kolejności, od razu po rozdziale poświęconym Misterium Chrystusa.
Rozdział poświęcony Maryi miał nosić pierwotnie tytuł: “O Błogosławionej Maryi Dziewicy,
Matce Kościoła”, jednak ojcowie soborowi postanowili usunąć z niego określenie: “Matka
Kościoła”. W odpowiedzi na to - 4 września 1964 roku polscy biskupi wysłali do papieża Pawła VI
memorandum. Postulowali w nim, żeby papież w jedności z ojcami soborowymi poświęcił
ludzkość Niepokalanemu Sercu Maryi i ogłosił Ją Matką Kościoła. Ojciec Dolindo pisze, że 21
listopada 1964 roku, papież Paweł VI “powstał niby anioł Boży” i “Z mocą Ducha Świętego, który
w nim był” przeciwstawił się tendencji do umniejszenia znaczenia Maryi w Kościele.
“Zaprotestował z miłości, która płonęła w jego sercu” - pisze o. Dolindo.. Papież Paweł VI nie
tylko ogłosił Maryję Matką Kościoła i poświęcił raz jeszcze Kościół i świat Jej Niepokalanemu
Sercu, ale rozdział jej poświęcony nazwał: “szczytem i ukoronowaniem Konstytucji o
Kościele”. Na słowa ojca świętego “całe zgromadzenie powstało jak jeden mąż, oklaskując jego
wystąpienie. Był to aplauz miłości - wyraz nieomylności Kościoła.” Kiedy papież przyznawał
Maryi tytuł Matki Kościoła był to według księdza Dolindo: “najjaśniejszy moment Soboru, który
odbił się echem w całym Kościele i na całym świecie”.
PODSUMOWANIE:
Kościół Święty przyjął uroczyście Maryję za swoją Matkę i uznał Ją Królową. Przyniosło to,
zdaniem o. Dolindo - duchowe owoce, których nie da się objąć ludzkim rozumem. Ty także
możesz przyjąć Maryję za swoją Matkę i Królową. I tym razem owoce przerosną twoje
najśmielsze oczekiwania. Przez akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi przyjmujesz
testament Jezusa. Stajesz się własnością Maryi, a Maryja staje się twoją własnością. TOTUS
TUUS. TOTA TUA.
3. Wypisz w zeszycie to co do Ciebie najbardziej dotarło.
4. Wezwanie dnia:
Powtarzaj sobie często te słowa - jak refren ulubionej piosenki:
“Jestem SYNEM MARYI” czy też: “Jestem CÓRKĄ MARYI”.
P.S. Dopisz dziś na swojej kartce słowa: “Uznając testament z Krzyża: “Oto Matka twoja” przyjmuję dziś Ciebie Maryjo za moją Matkę i Królową”.

Ogłoszenia
1. Przypominamy o obowiązkowej modlitwie Anioł Pański w intencji o otwartość na charyzmaty i ich przyjmowanie dla wszystkich członków wspólnoty przez ręce Maryi oraz zachęcie 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 modlitewna 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 wiadoma).
h. Informacje przekazywane są przez Pasterza, Liderów i Animatorów.
i. Aktualizacja danych dokonywana jest raz na tydzień.
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