Oczekiwanie:

Twoja praca z tym dziennikiem
czyli instrukcja obsługi

(tu wpisz konkretnie czego oczekujesz od tych rekolekcji)
1. Każdy tydzień obejmuje 7 dni pracy.
Rozpoczynasz w dzień konferencji, to jest pierwszy dzień każdego tygodnia
pracy z dzienniczkiem.
2. Podpisz dzienniczek (może się zapodziać).
3. Zorganizuj dla siebie egzemplarz Pisma Świętego - Stary i Nowy Testament.
Poszukaj wydania katolickiego np. Pallotinum, Edycja Św. Pawła.
4. Na każdy dzień przewidziany jest cytat z Biblii, oto jak czytamy skróty:
Np. Łk 12, 26-27
Łk – nazwa księgi 12 – rozdział 26 – 27 wersety
Ewangelia Św. Łukasza, rozdział 12, wersety 26-27
Twoja praca z dzienniczkiem:

•
•
•
•
•
•
•
•

Znajdź czas i spokojne miejsce
Postaraj się chwilę wyciszyć.
Zaproś Ducha Świętego i poproś Go o dobry czas twojej pracy, abyś lepiej
zrozumiał, usłyszał i przyjął to, co Bóg dla Ciebie właśnie przygotował.
Przeczytaj treści na dany dzień zastanów się nad nimi.
Znajdź podany fragment w Biblii (Piśmie Świętym) i przeczytaj go kilka razy.
Zastanów się, co Ciebie porusza w tym fragmencie, jak on odnosi się do
Twojego życia (twoja codzienność, relacje, praca, pragnienia, zranienia), co
czujesz w sercu i jakie są Twoje myśli na temat tego Słowa.
Zapisz w dzienniczku Twoje przemyślenia.
Podziękuj Bogu za ten czas Twojego spotkania z Bogiem.

Owocnego odkrywania Boga i siebie!
Niech Pan Ciebie i Tobie błogosławi!!!
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Tydzień wprowadzający

Dobra Nowina
„Oto czynię wszystko nowe…
Ja pragnącemu dam darmo pić
ze źródła wody życia.” (Ap 21,5-6b)
Ta obietnica Jezusa dana jest dla Ciebie. Dla Ciebie, który:
• pragniesz czegoś więcej.

•
•
•
•

wiesz, że masz pragnienie dotąd jeszcze nie zaspokojone.

•
•
•
•

jesteś pełen lęków i obaw.

słyszałeś o wodzie orzeźwiającej w sposób nieporównywalny.
czujesz się obciążony, zdaje Ci się, że jesteś na dnie i chciałbyś powstać.
jesteś u szczytu możliwości tego świata, ale wiesz, że nie potrafi Cię on
zaspokoić.
czujesz się smutny i zamknięty w sobie.
jesteś pełen zapału i entuzjazmu.
pragniesz mieć wszystko, co tylko człowiek mieć może.

Dla Ciebie przeznaczona jest obietnica dana przez Twojego Boga. Boga, który
Cię stworzył. Może już Go znasz i zastanawiasz się, czy nie należy iść dalej.
A może niewiele o Nim słyszałeś i pragniesz Go znaleźć. Teraz On mówi do
Ciebie. Ofiaruje Ci obietnicę, dobrowolny dar, nowe życie za darmo, ponieważ
Cię kocha.

Dzień 1
Maryi została zwiastowana Dobra Nowina o tym, że pocznie i porodzi Zbawiciela
Świata. Anioł zapowiedział, że stanie się to za sprawą Ducha Świętego. Maryja,
chociaż do końca nie rozumiała, jak się to stanie, uwierzyła słowu Dobrej Nowiny:
„Niech mi się stanie według Twego Słowa” i poczęła z Ducha Świętego. Do Ciebie
dzisiaj również Bóg kieruje Dobrą Nowinę. Jak ją przyjmiesz?
Łk 1, 26-38 Zwiastowanie
„W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret,
do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię
Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ».
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz
anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz
i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem
Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem
Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła:
«Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi
na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie
nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości
syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie
ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się
stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł.”

Twoja refleksja:

„Kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie,
Kto chce, niech wody życia za darmo zaczerpnie.” Ap 22,17
W życiu Maryi oczekiwanie na zapowiadaną przez proroków Starego Testamentu
obietnicę przyjścia Zbawiciela, który wszystko uczyni nowym, który da nam nowe
życie, spełniło się najdoskonalej. Przyjęła Jezusa najpełniej z ludzi.
Oczekując na rozpoczęcie Seminarium Wiary rozważajmy wydarzenia z Jej życia
i prośmy Ją:
Maryjo, pomóż mi jeszcze bardziej otworzyć się w Duchu Świętym na przyjęcie
Zbawiciela.

Studium Pisma Świętego:
Propozycja dla osób mających więcej wolnego czasu :)
Rozdziały do czytania w tym tygodniu:
- Łk 1
- Dz 1
4
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Dzień 2
Maryja przychodząc do domu Zachariasza wnosi ze sobą Jezusa.
Duch Święty napełniając Elżbietę, pozwala jej rozpoznać ukrytego
Zbawiciela. Gdy w nowy sposób otworzysz się na przyjście Ducha
Świętego podczas Seminarium rozpoznasz jak blisko ciebie jest
Jezus.
Łk 1, 39-45 Nawiedzenie
„W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego
miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła
Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko
w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:
«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego
łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro
głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości
dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią
się słowa powiedziane Ci od Pana».”

Twoja refleksja:
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Dzień 3
Odkrycie bliskiej obecności Boga budzi modlitwę uwielbienia. Taka modlitwa
zrodziła się z natchnienia Ducha w sercu Maryi, która oglądając „wielkie rzeczy”
jakie uczynił Jej Wszechmocny wyśpiewała uwielbienie swego Stwórcy. Duch
Święty doprowadzi do tego, aby i z nas płynęła podobna modlitwa chwały.
Łk 1, 46-55 Magnificat
„Wtedy Maryja rzekła:
«Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie
będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi
Wszechmocny. Święte jest Jego imię - a swoje miłosierdzie na pokolenia
i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją. On przejawia moc
ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca
dobrami, a bogatych z niczym odprawia.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje jak przyobiecał naszym ojcom - na rzecz Abrahama i jego potomstwa na
wieki».”
Twoja refleksja:
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Dzień 4
Pasterze nieprzygotowani, zajęci swoimi obowiązkami, zostali zaskoczeni słowami Dobrej Nowiny. Dobra Nowina jest dla wszystkich i może Ona dotrzeć
o każdej porze do wszystkich, nawet tych najbardziej grzesznych
i nieprzygotowanych, zwiastując im radość wielką.
Łk 2, 8-20 Pasterze u żłóbka
„W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją
trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak
że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam
radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził
się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie
Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła
mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
«Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania».
Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy
do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». Udali się też
z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli,
dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te
sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za
wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.”

Twoja refleksja:
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Dzień 5
Duch Święty prowadzi każdego, kto szuka prawdy
i szczęścia do spotkania z Jezusem – Zbawicielem
i Pełnią Prawdy. Każdy ma swój czas spotkania
z Jezusem, a Duch Święty pozwala nam rozpoznać
Zbawiciela.
Łk 2, 25-32
„A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy
i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim.
Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza
Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice
wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa,
on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:
«Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego
słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec
wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego,
Izraela».”

Twoja refleksja:
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Dzień 6
Wszelka mądrość tego świata też w końcu
prowadzi do tego, który jest Pełnią Mądrości,
chociaż nie każdy od razu potrafi odkryć Ją
leżącą w żłobie. Trzeba niekiedy przejść
długą drogę, aby Ją znaleźć.
Mt 2, 1-2; 9-11 Mędrcy ze wschodu
„Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto
Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo
narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie
i przybyliśmy oddać mu pokłon». […] Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli
w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż
przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę,
bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją;
upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu
dary: złoto, kadzidło i mirrę.„

Twoja refleksja:
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Dzień 7
Słowo Dobrej Nowiny objawia nam, jak wiele może się stać z chwilą otwarcia się
na moc Zbawczą Chrystusa. Duch Święty rozwinie nasze oczekiwania
i doprowadzi nas w końcu do ich spełnienia.
Łk 1, 68-79 Benedictus
„«Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i wyzwolił go,
i moc zbawczą nam wzbudził w domu sługi swego, Dawida:
jak zapowiedział to z dawien dawna przez usta swych świętych proroków,
że nas wybawi od nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
że miłosierdzie okaże ojcom naszym i wspomni na swoje święte Przymierze na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu, Abrahamowi, że nam użyczy tego,
iż z mocy nieprzyjaciół wyrwani bez lęku służyć Mu będziemy
w pobożności i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze.
A i ty, dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem
torując Mu drogi; Jego ludowi dasz poznać zbawienie
[co się dokona] przez odpuszczenie mu grzechów, dzięki litości serdecznej Boga
naszego. Przez nią z wysoka Wschodzące Słońce nas nawiedzi, by zajaśnieć tym,
co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju»”

Twoja refleksja:
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Tydzień pierwszy

Boża Miłość
„Tak bowiem Bóg umiłował świat,
że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy,
nie zginął, ale miał życie wieczne.”
J 3,16

Studium Pisma Świętego:
W tym tygodniu polecamy modlić się
codziennie tym fragmentem o odkrycie
i wprowadzenie lub zrealizowanie Bożego
planu na Twoje życie.

„Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie
zamyślam co do was - wyrocznia Pana zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by
zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie.
Będziecie Mnie wzywać, zanosząc do Mnie
swe modlitwy, a Ja was wysłucham.
Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie,
albowiem będziecie Mnie szukać z całego
serca. Ja zaś sprawię, że Mnie znajdziecie wyrocznia Pana”
Jr 29,11-14a

Dzień 1
Czy spotkało Cię dzisiaj jakieś dobro? Choćby najmniejsze, napisz:

Bóg nie jest kimś żyjącym gdzieś daleko, w miejscu dla Ciebie niedostępnym. Nie
jest też nadzorcą niebieskim czyhającym, by Cię ukarać za złe czyny. On jest
Ojcem, który Cię kocha. On mówi do Ciebie:
„Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie
łaskawość”
Jr 31, 3
Jego miłość nie odrzuca Twej przeszłości. Trudno Ci to zrozumieć, bo przeszłość
często jest dla Ciebie zbędnym balastem. Dla Boga jest pomostem wiodącym do
Twego serca, bo to On strzeże każdego Twojego kroku.

Twoja refleksja:

Lektura dodatkowa:
Serce Ojca, Neal Lozano
Modlitwa Jabesa, B.Wilkinson
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Dzień 2
Jakiego Boga znasz na dzień dzisiejszy? Napisz:

Być może doświadczyłeś zawodu w miłości, może zawiódł Cię i sprawił ból ktoś
bliski, komu ufałeś. Może nikt nie odpowiedział na Twoje wołanie o miłość, ale
teraz możesz poznać Boga i to jak bardzo Cię kocha. On pragnie nawiązać z Tobą
bardzo osobistą relację. Pragnie byś był Jego synem/córką. On nie chce, aby
między Tobą a Nim była jakaś bariera czy dystans. Przez proroka Jeremiasza
obiecał:
„ Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach - wyrocznia
Pana: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im
Bogiem, oni zaś będą Mi narodem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać jeden
mówiąc do drugiego: „Poznajcie Pana!” Wszyscy bowiem od najmniejszego do
największego poznają Mnie- wyrocznia Pana, ponieważ odpuszczę im występki,
a o grzechach ich nie będę już wspominał”. Jr 31,33-34

Twoja refleksja:
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Dzień 3
Co czułeś/czułaś gdy ktoś nie dotrzymał słowa lub obietnicy, którą Ci złożył?

Pogubiłeś się w otaczającej rzeczywistości. Miotasz się gorączkowo
w poszukiwaniu sensu na dziś i na jutro. Inni starają się Ci pomóc, ale
przechodzą obojętnie. Zauważasz, że jedni i drudzy, żyją podobnie jak i Ty.
Pomyśl jednak, że to wszystko może być czasem błogosławionym. Może
prowadzić do odkrycia, że Bóg Cię kocha, Ten który uczynił wszystko z niczego,
kocha Ciebie. Chce troszczyć się o Ciebie i dać Ci lepsze życie i gdy czujesz się
bezradny – otacza Cię swoim ramieniem. On obiecał:
„Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisko - wyrocznia
Pana Boga. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem,
skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał.
Będę pasł sprawiedliwie.” Ez 34, 15-16
Twoja refleksja:
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Dzień 4
Co czujesz wewnątrz, kiedy doświadczasz samotności?

W życiu niejednego z nas istnieje pustka, która pochłania całą naszą
rzeczywistość, a potem nas samych. Zazdrość, alkohol, anoreksja, kradzież,
głupota, kłamstwo – to dla zewnętrznego obserwatora obraz drugiego
człowieka. Łatwo mu sądzić: to tylko pijak, złodziej, oszust… Dla Boga to
wierzchołek góry lodowej. Bóg w swojej miłości poszukuje Ciebie na tych
drogach, które do Niego nie wiodą, tam gdzie jesteś sam, On chce być z Tobą.
„Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia
dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją
znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona”
Łk 15, 4-5

Twoja refleksja:
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Dzień 5
Czy chciałbyś/chciałabyś jeszcze raz zaufać Bogu?

Dałeś z siebie wszystko. Czas, wolę, Twoje możliwości materialne
i intelektualne. Może Cię oszukano. Wykorzystano. Odstawiono na bok jak
niepotrzebny mebel. Zagościło w Tobie rozgoryczenie. Czy potrafisz na powrót
zaufać? A może to Ty zawiodłeś kogoś tak bardzo, że już nie wie, co dobre,
a co złe, że przestał wierzyć w miłość, przyjaźń, uczciwość, a przede
wszystkim w człowieka… Jednak Boga nie zniechęca ludzka niewierność.
„W owym dniu zawrę z nią przymierze, ze zwierzem polnym i ptactwem
powietrznym, i z tym, co pełza po ziemi. Łuk, miecz i wojnę wyniszczę z jej
kraju, i pozwolę jej żyć bezpiecznie. I poślubię cię sobie [znowu] na wieki,
poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię
cię sobie przez wierność, a poznasz Pana”
Oz 2, 20-22
Twoja refleksja:
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Dzień 6
W czym potrzebujesz pomocy od Boga?

Czy pomyślałeś kiedyś, co w Twoim życiu jest skałą, o którą wspierasz się całym
ciężarem swojego istnienia? Pewnie nie myślałeś. W życiu często bywa tak, że
człowiek dowiaduje się o tym zupełnie niespodziewanie. Żona po odejściu męża,
mąż po odejściu żony, rodzice po śmierci dziecka, przyjaciel po stracie przyjaciela,
ktoś inny po stracie pracy, albo gdy spłonie mu dom. Dopiero wtedy wie, że była
to skała, bastion, na którym opierał całe swoje istnienie. A Bóg mówi:
„Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was - wyrocznia
Pana - zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość,
jakiej oczekujecie. Będziecie Mnie wzywać, zanosząc do Mnie swe modlitwy,
a Ja was wysłucham. Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem
będziecie Mnie szukać z całego serca. Ja zaś sprawię, że Mnie znajdziecie wyrocznia Pana” Jr 29,11-14a
Twoja refleksja:
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Dzień 7
Kiedy ostatnio spotkałeś/spotkałaś się z Bogiem tak głęboko w sercu?
W jakich okolicznościach?

Czasem Bóg wydaje się tak odległy, czasem wydaje się, że nigdy do Niego
nie dojdziemy. On jednak nie jest daleko. Jest bardzo blisko Ciebie i właśnie
teraz pragnie objawić się Tobie pełniej niż kiedykolwiek przedtem.
„A wzywał Jabes Boga Izraelowego, mówiąc: «Obyś skutecznie
mi błogosławił i rozszerzył granice moje, a ręka Twoja była ze
mną, i obyś zachował mnie od złego, a utrapienie moje się
skończyło!» I sprawił Bóg to, o co on prosił.”
1 Krn 4, 9-10

Twoja refleksja:
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Tydzień drugi

Dzień 1
Co czyni Cię nieszczęśliwym? Napisz:

Grzech
„Lecz wasze winy wykopały przepaść
między wami a waszym Bogiem;
wasze grzechy zasłoniły Mu oblicze
przed wami tak, iż was nie słucha. „
Iz 59,2
Bardzo pragniesz głębokiego spotkania z Bogiem, twoim Ojcem. Bardzo
pragniesz doświadczyć Jego miłości i obecności. To, co przeszkadza, by
miłość Boża ukazywała się w twoim życiu i dziejach świata, nazywa się
grzechem. Grzech jest przyczyną całego zła, które niszczy ludzkość.
W tym tygodniu proś Boga, który Cię kocha o poznanie prawdy
o twoim grzechu:
Ojcze, pomóż mi zobaczyć mój każdy grzech. Pomóż mi poznać
prawdę o sobie samym. Pomóż mi wierzyć, że jestem kochany z moim
grzechem. Pomóż mi szczerze żałować za moje grzechy. Pomóż mi,
bym zapragnął wyjścia z tej sytuacji, wyjścia, które Ty znasz i mi
proponujesz , mój kochający mnie Ojcze. Amen

Stwierdzamy, że żyjemy w świecie, w którym pewne rzeczy dzieją się naprawdę źle
i wobec ogromu nieszczęścia, i zła wokół nas, stawiamy sobie często pytanie:
Dlaczego w tym pięknym, stworzonym przez Boga świecie jest bieda, wojna,
choroba, brak szacunku do człowieka, śmierć,…? Problem jest zawsze ten sam,
tylko jeden. Otóż przyczyną zła, które niszczy ludzkość, jest grzech. Czy
rozpoznajesz jaki jest Twój jedyny prawdziwy problem?
„Lecz wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem;
wasze grzechy zasłoniły Mu oblicze przed wami tak, iż was nie słucha.”
Iz 59,2
„wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Boże”
Rz 3,2
Twoja refleksja:

Zadanie :
W tym tygodniu poświęć czas na dobry rachunek sumienia, jeśli tego
potrzebujesz zapisz swoje grzechy na kartce
Znajdź czas na sakrament pojednania i Eucharystię.
Podziękuj Bogu za tę wolność!

Studium Pisma Świętego:
Inne teksty: J 8,34; Jk 1, 14-15; J 9, 41;
Rz 14, 23
Dwa rozdziały, które będziemy czytać
w tym tygodniu: J 9 i Rz 5
Lektura dodatkowa:
Pomiędzy grzechem a myślą, Sz.Hiżycki
OSB
20

21

Dzień 2

Dzień 3

W jakie kłamstwo na swój temat uwierzyłeś/uwierzyłaś?

Czym dla ciebie jest grzech? Napisz:

Od kiedy szatan oszukał naszych przodków w raju wmawiając im, że będą mogli
osiągnąć szczęście i realizować się o własnych siłach, od tego czasu zaczęła się
katastrofa, w której żyjemy. Człowiek oddalił się od Boga – źródła życia i jest to
przeszkoda nie do pokonania, która przeszkadza nam w doświadczeniu miłości
Bożej. Czy w tym Słowie rozpoznajesz swoją historię?

Nasz problem polega na tym, że jesteśmy grzesznikami i dlatego jesteśmy daleko
od miłości Bożej. Jesteśmy grzesznikami i dlatego grzeszymy. Wydajemy owoc
grzechu, ponieważ nasze korzenie serca są w grzechu. Potrzebujemy, by ktoś
zmienił nasze serce.

„A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg
stworzył. On to rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie
owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?» Niewiasta odpowiedziała wężowi: «Owoce
z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku
ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie
pomarli». Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że
gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali
dobro i zło».
Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono
rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała
zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł.”
Rdz3, 1-6

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia
wymaż moją nieprawość! Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu
mojego!
Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną.
Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,
tak że się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku i prawym w swoim osądzie.
Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka. Ps 51,3-7

Twoja refleksja:

Twoja refleksja:
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Dzień 4
Grzechem jest wszystko, co nie pochodzi z wiary w Boga i Bogu, każde
działanie przeciwstawne wierze lub postawa nieufności. Czy rozpoznajesz
w Bożym Słowie swoją postawę?
„Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór,
zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy,
zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam,
jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa
Bożego nie odziedziczą.”
Ga 5,19-21
Twoja refleksja:

Dzień 5
Co takiego na dzień dzisiejszy jest twoim wrogiem?

Bóg ma osobistego wroga, który pragnie przez oszustwa i przewrotność oddalić od
Niego Jego dzieci: to szatan, książę kłamstwa i jego królestwo ciemności. Wobec
potęgi przewyższającej ludzkie siły, nie możemy liczyć na to, że dzięki naszym
wspaniałym pomysłom wygramy tę walkę. Potrzebujemy mądrości i mocy Bożej.
„Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw
Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych
ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich’’
Ef 6,12

Twoja refleksja:
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Dzień 6
Czy zdawałeś sobie sprawę z konsekwencji twoich grzechów?

Grzech czyni więcej złego człowiekowi niż Bogu, dlatego On
nie chce, abyśmy grzeszyli, bo wciąż nas kocha. On nie chce
śmierci, a oddzielając się od Boga, który jest życiem,
wchodzimy w śmierć. Czy zdawałeś sobie sprawę
z konsekwencji twoich grzechów?
„Albowiem zapłata za grzech jest śmierć.”
Rz 6,23

Twoja refleksja:
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Dzień 7
Czy jest ktoś w twoim życiu komu chciałbyś/chciałabyś przebaczyć?

Oczywiście jesteśmy grzesznikami, ale jeśli rozpoznamy swój grzech,
będziemy mieli z tego wielką korzyść, ponieważ tylko chorzy mogą być
leczeni i tylko zmarli mogą zmartwychwstać.
„Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie
ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy,
[Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam
i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy,
czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki.”
1J 1, 8-10

Twoja refleksja:
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Jezus nieustannie zaprasza Ciebie (każdego z nas) do przebaczenia, bo to
przynosi Ci wolność. W Twoim wnętrzu rodzi się przestrzeń na Bożą Obecność.
Przebaczenie to Twoja decyzja, wchodzisz w proces uzdrowienia wewnętrznego,
pozwalasz Bogu uzdrowić Twoje serce, Twoje emocje, myślenie…
Jeśli już wiesz komu chcesz przebaczyć to zapraszam Cię do tej
modlitwy i proś Boga, aby Cię uzdolnił do przebaczenia i Ducha Świętego,
aby Cię poprowadził w tym czasie:

MODLITWA PRZEBACZENIA
PANIE MÓJ, przebaczam SOBIE moje grzechy, winy i słabości, oraz wszystko
to, co złego jest we mnie lub, co ja uważam za złe. Wyrzekam się wszelkich
przesądów i wiary w nie, posługiwania się tablicami do seansów spirytystycznych,
uczestnictwa w seansach, czytania horoskopów, odczytywania przyszłości,
używania talizmanów i wymawiania zaklęć na szczęście.Następnie
przebaczam SOBIE branie Twojego imienia nadaremno, nie oddawanie Ci czci
przez chodzenie do kościoła, ranienie moich rodziców, upijanie się,
cudzołóstwo, homoseksualizm. Ty już mi to przebaczyłeś w sakramencie
pokuty, dziś ja przebaczam sobie samemu, także aborcję, kradzieże,
kłamstwa, oszustwa zniesławianie innych. Z całego serca przebaczam mojej
MATCE. Przebaczam te wszystkie momenty, w których mnie zraniła, gniewała
się na mnie, złościła się i karała mnie, gdy faworyzowała moje rodzeństwo.
Przebaczam jej to, że mówiła, iż jestem tępy, brzydki, głupi, najgorszy z jej
dzieci i że dużo kosztuję naszą rodzinę. Kiedy wyjawiła mi, że byłem
niechcianym dzieckiem, przypadkiem, błędem lub nie urodziłem się tym, kim
ona by chciała. Przebaczam jej to. Przebaczam mojemu OJCU. Przebaczam mu
te dni i lata, w których zabrakło mi jego wsparcia, miłości, czułości lub choćby
uwagi. Przebaczam mu brak czasu i to, że mi nie towarzyszył w ważnych
momentach mojego życia; jego pijaństwo, kłótnie i walki z mamą lub moim
rodzeństwem. Jego okrutne kary, opuszczenie nas, odejście z domu, rozwód
z moją mamą lub jego zdrady - przebaczam mu to. PANIE, tym przebaczeniem
pragnę również ogarnąć moich BRACI I SIOSTRY. Przebaczam tym, którzy mnie
odrzucali, kłamali o mnie, nienawidzili mnie, obrażali się na mnie,
walczyli ze mną o miłość naszych rodziców, ranili mnie lub krzywdzili fizycznie.
Przebaczam, tym którzy byli dla mnie okrutni, karali mnie lub w jakikolwiek
inny sposób uprzykrzali mi życie. Panie, przebaczam mojemu MĘŻOWI/ŻONIE
brak miłości, czułości, rozwagi, wsparcia, uwagi, zrozumienia i komunikacji,
wszelką winę, wady, słabości i te czyny i słowa, które mnie raniły i niepokoiły.
Jezu przebaczam moim DZIECIOM ich brak szacunku do mnie,
nieposłuszeństwo, brak miłości, uwagi wsparcia, ciepła, zrozumienia.
Przebaczam im ich złe nawyki, odejście od Kościoła wszelkie złe uczynki,
które wzbudziły mój niepokój. MÓJ BOŻE, przebaczam RODZINIE MOJEGO
WSPÓŁMAŁOŻONKA I DZIECI: teściowej /teściowi, synowej / zięciowi
i pozostałym, którzy przez małżeństwo weszli do mojej rodziny, a którzy
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traktowali ją z brakiem miłości. Przebaczam ich słowa, myśli uczynki
i zaniedbania, które zraniły mnie i zadały mi ból. PANIE, proszę Cię, pomóż
mi przebaczyć moim KREWNYM: babci i dziadkowi, ciotkom, kuzynom, którzy
może ingerowali w sprawy naszej rodziny, a zaborczo traktując moich
rodziców - spowodowali w niej zamieszanie i nastawiali jedno z rodziców
przeciwko drugiemu. JEZU, pomóż mi przebaczyć moim WSPÓŁPRACOWNIKOM,
którzy są nieprzyjemni lub utrudniają mi życie. Tym, którzy zrzucają na mnie
swoje zadania, którzy nie chcą współpracować, usiłują zagarnąć moje
stanowisko - przebaczam im. SĄSIADOM, którzy potrzebują mojego przebaczenia
- ich hałasy, śmiecenie, uprzedzenia, obmawianie mnie i oczernianie innych
sąsiadów - to wszystko przebaczam im, Panie. Teraz przebaczam wszystkim
KSIĘŻOM, zakonnicom, mojej parafii, organizacjom parafialnym i grupom
modlitewnym, mojemu duszpasterzowi, biskupowi, Papieżowi, całemu
Kościołowi: brak wsparcia, potwierdzenia mojej wartości; złe kazania,
małostkowość, brak zainteresowania, brak zachęty, której nasza rodzina
bardzo potrzebowała; także wszelkie zranienia, jakie zadano mnie lub mojej
rodzinie, nawet w odległej przeszłości - przebaczam im dzisiaj. PANIE,
przebaczam osobom ODMIENNYCH PRZEKONAŃ: tym, którzy należą do innych
opcji politycznych, którzy atakowali mnie, ośmieszali dyskryminowali, przez
których poniosłem szkodę materialną. Przebaczam przedstawicielom INNYCH
WYZNAŃ, którzy próbowali nawrócić mnie na siłę, napastowali mnie, narzucali
mi swój punkt widzenia. Przebaczam tym, którzy zranili mnie ETNICZNIE:
dyskryminowali mnie, wyszydzali, mówili dowcipy o mojej narodowości lub
rasie, wyrządzali mojej rodzinie krzywdę fizyczną, emocjonalną lub
materialną. Przebaczam im dzisiaj. PANIE, przebaczam też wszystkim
SPECJALISTOM, którzy w jakikolwiek sposób mnie skrzywdzili: lekarzom,
pielęgniarkom, prawnikom, sędziom, politykom i pracownikom administracyjnym.
Wybaczam wszystkim pracującym w służbach społecznych; policjantom,
strażakom, kierowcom autobusów, sanitariuszom, a szczególnie fachowcom,
którzy zażądali zbyt wiele za swą pracę. JEZU, przebaczam mojemu
PRACODAWCY, za to, że nie płacił mi wystarczająco, nie doceniał mojej pracy,
nie chwalił za osiągnięcia . PANIE JEZU, przebaczam moim NAUCZYCIELOM
I WYKŁADOWCOM, zarówno dawnym jak i obecnym, tym, którzy mnie karali,
upokarzali, obrażali mnie, traktowali niesprawiedliwie, wyśmiewali, nazywali
„tępym” lub „głupim”, zmuszali żebym zostawał po szkole. Przebaczam im,
z serca. JEZU, przebaczam moim PRZYJACIOŁOM, którzy mnie zawiedli,
zerwali ze mną kontakt, nie wspierali mnie i byli nieosiągalni, gdy ich
potrzebowałem, pożyczali pieniądze i nigdy nie oddali, plotkowali o mnie.
PANIE JEZU, w szczególny sposób modlę się o łaskę przebaczenia TEJ JEDNEJ
OSOBIE, która w całym moim życiu zraniła mnie najbardziej. Proszę, pomóż mi
przebaczyć temu, kogo uważam za swojego największego wroga; komu
najtrudniej jest mi przebaczyć; o kim powiedziałem, że nigdy mu nie przebaczę.
PANIE, sam również proszę o przebaczenie TYCH WSZYSTKICH LUDZI - za ból,
jaki im zadałem - szczególnie moją matkę i ojca oraz mojego współmałżonka.
Przepraszam z całego serca zwłaszcza za te największe krzywdy, jakie im
wyrządziłem. Dziękuję Ci PANIE JEZU, że jestem teraz uwalniany od zła, jakim
jest brak przebaczenia. Niech Twój DUCH ŚWIĘTY napełni mnie światłem
i rozjaśni każdy mroczny obszar mojego umysłu. AMEN.
(modlitwa inspirowana „Modlitwa przebaczenia” R. DeGrandis SSJ)
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Tydzień trzeci

Zbawienie
„On uwolnił nas spod władzy ciemności
i przeniósł do królestwa swego umiłowanego
Syna, w którym mamy odkupienie odpuszczenie grzechów.”
Kol 1, 13-1
Jezus ukrzyżowany i zmartwychwstały jest
rozwiązaniem, które Bóg dał światu. To jedyne
rozwiązanie, nie ma innej drogi. Nikt z nas nie
może sam wyzwolić się
z grzechu. Nikt nie może zbawić się sam. Jezus
przyniósł zbawienie i to przyniósł je za darmo.

Dzień 1
Człowiek nie był w stanie dojść do Boga, ale Bóg zszedł do człowieka. Kiedy
wydawało się, że nie ma już żadnej możliwości rozwiązania problemu
najważniejszego dla człowieka, wtedy zabłysło światło wśród ciemności:
Bóg zrealizował swoją obietnicę zbawienia:
„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby
każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg
nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat
został przez Niego zbawiony.”
J 3, 16-17
Twoja refleksja:

W tym tygodniu razem z Maryją, odkupioną
przez Jezusa, proś o poznanie prawdy o twoim
zbawieniu:
Matko, pomórz mi zobaczyć Twojego Syna jako Baranka złożonego
w ofierze za moje grzechy. Pomóż mi zrozumieć, że przez Jego śmierć,
wszystkie moje winy zostały zgładzone. Pomórz mi wierzyć, że Jezus jest
moim Zbawicielem. I naucz mnie przyjmować zbawienie,
które jest za darmo.

Studium Pisma Świętego:
Inne teksty: J 10,10; Ef 2, 1-6; Kol 2, 13-14; Rz 4, 24b-25
Dwa rozdziały, które będziemy czytać w tym tygodniu mówią o nowym
życiu, które przynosi Jezus J 3 oraz o darze Ducha Świętego, który to
życie umożliwia Dz 2
Lektura dodatkowa:
Jezus żyje. O. E. Tardif
Jak wielkie rzeczy przez Jego Krew. A.Dudek (audiobook)
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Dzień 2
Czego pragniesz, aby Jezus uczynił to dla Ciebie? Napisz:

Czego na dzień dzisiejszy najbardziej potrzebujesz? Napisz:

Jezus umarł i zmartwychwstał, aby każdy z nas mógł mieć nowe życie. Gdyby
tego nie zrobił, nie podjął cierpienia, nie moglibyśmy zostać uwolnieni od
grzechu i mocy szatana. Już prorok Izajasz zapowiadał:

Odpowiedzią Boga na potrzeby świata, na twoje potrzeby jest Jezus Chrystus.
Został On posłany na świat, aby nas zbawić, aby nas uwolnić od mocy szatana
i świata, byśmy mogli żyć nowym życiem teraz i na zawsze.

„Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści,
a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego.
Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy.
Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie.
Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze,
a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich.
Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich.
Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją,
tak On nie otworzył ust swoich.” Iz 53, 4-7

„Marta rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz
i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga». Rzekł do
niej Jezus: «Brat twój zmartwychwstanie». Rzekła Marta do Niego: «Wiem,
że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym».
Rzekł do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie
wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie
umrze na wieki. Wierzysz w to?» Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno
wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat».”
J 11, 21-27

Twoja refleksja:
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Dzień 3

Twoja refleksja:
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Dzień 4
Co mógłbyś/mogłabyś zrobić dobrego dla kogoś, kto
dzisiaj jest twoim wrogiem? Napisz:

Dzień 5
Jezus, ukrzyżowany i zmartwychwstały, jest rozwiązaniem,
które Bóg dał światu. To jest rozwiązanie, nie ma innej drogi.
Tylko Jezus jest w stanie zgładzić grzech świata, obalając
wszelkie konsekwencje grzechu.
„I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano
ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym
moglibyśmy być zbawieni».”
Dz 4, 12

Nasze uwolnienie kosztowało. Jezus musiał umrzeć, abyśmy mogli żyć. I Bóg
ukochał nas tak bardzo, że wysłał swego Syna, który dobrowolnie umarł za nas.
Mówi o tym Święty Paweł:

Twoja refleksja:

„A [nawet] za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko
z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego
odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość
[właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.”
Rz 5, 7-8

Twoja refleksja:
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Dzień 6

Dzień 7

Czy kiedyś otrzymałeś/otrzymałaś coś za darmo?
Co to było?

Jezus nie zbawia nas dzisiaj. Jezus już nas zbawił dwa tysiące lat temu przez
swoją śmierć i zmartwychwstanie. Jego zbawienie jest dzisiaj dla każdego z nas
i jest całkowicie za darmo. To jest właśnie łaska:
„Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują
usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest
w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez
wiarę mocą Jego krwi.”
Rz 3, 23-25a

Twoja refleksja:
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Co dzisiaj jest Twoją ciemnością?

Gdy Jezus powstał z martwych, pokonał moc szatana. Teraz może uwolnić Cię od
mocy ciemności i z pod władzy królestwa złego. Może dać Ci zupełnie nowe życie,
jeśli jesteś gotowy zrezygnować zupełnie ze starego życia.
„On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego
umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów.”
Kol 1, 13-14

Twoja refleksja:
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Tydzień czwarty

Dzień 1
W czym potrzebujesz wolności w swoim życiu?

Wiara i nawrócenie
„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”
Mk 1, 15

W tych tygodniach Pan sam pragnie Cię przygotować, by obdarzyć Cię nowym życiem. Nie lękaj się ani się nie martw. Zaufaj i po prostu proś Pana,
by On Cię przygotował. On Ciebie kocha i pragnie tego dokonać.
Jezus jest Twoim bratem, który zaprasza Cię do udziału w dziedzictwie
Syna Bożego. Jedyna rzecz jaką musisz zrobić, aby posiąść nowe życie, to
udać się do Niego drogą wiary i nawrócenia. Wiara i nawrócenie to jedyne
dwie rzeczy, których potrzebujesz, by żyć życiem Bożym, które daje Ci
Jezus. Wiara, to wchodzenie w coraz głębszą relację z Bogiem,
a nawrócenie to nieustanne przyjmowanie nowego kierunku w stronę Boga
i nowego sposobu życia, myślenia i działania. Już jako dziecko Boga
i dziedzic Bożego Królestwa!
Jezu, pomóż mi szczerym sercem odpowiedzieć na Słowo mojego Boga.
Pomóż mi odpowiedzieć aktem wiary. Pomóż mi odrzucić wszystko, co
sprzeciwia się godności dziecka Bożego. Jezu, pomóż mi porzucić wszelki
strach i złożyć się całkowicie w Twoje święte dłonie. Naucz mnie jak
w każdej sytuacji na nowo widzieć, słyszeć i działać.

Bóg obiecał nam nowe życie w Duchu Świętym, życie w wolności, życie
w obfitości. Wiara oznacza oparcie na tym, co Bóg obiecał. Wiesz, że Bóg może
uczynić wszystko. Wiesz, że Bóg nie kłamie. Polegaj na Bożych obietnicach
i dopominaj się ich spełnienia, jak to uczynił Abraham, a zobaczysz jak Bóg będzie
działał w Twoim życiu w nowy sposób.
„I nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się
wzmocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu i był przekonany, że mocen
jest On również wypełnić, co obiecał. Dlatego też poczytano mu to za
sprawiedliwość.”
Rz 4, 20-22

Twoja refleksja:

Spotkaj się także w tych tygodniach z Panem w sakramencie pojednania,
a jeżeli to możliwe, do spowiedzi z całego życia.

Studium Pisma Świętego:
Inne teksty: Tt 3, 3-7; Rz 10, 9-10
Dwa rozdziały, które będziemy czytać w tym tygodniu, mówią, o życiu
według Ducha i mocy Bożej w nas: Dz 8 i J 14
Lektura dodatkowa:
Modlitwa uwolnienia cz.1 N.Lozano
Przebaczenie w Jezusie Chrystusie. A.Dudek (audiobook)
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Dzień 2

Dzień 3

W co jest CI najtrudniej uwierzyć ? Napisz:
Zwracając się ku Chrystusowi, odwracasz się od wszystkiego, co jest niezgodne
z Jego życiem, które On Ci ofiaruje (skrucha i żal) i przyjmujesz obietnicę, jakie
uczynił (wiara i nadzieja). Gdy zwrócisz się do Jezusa ze skruchą i wiarą, On
może dać Ci życie. Jezus mówi:

Wiara jest darem Boga, ale jednocześnie Twoją odpowiedzią (decyzją) na Jego
inicjatywę. Odpowiedzią, która brzmi: „Tak, wierzę Tobie i akceptuję Tego,
którego wysłałeś na ten świat, by mnie zbawić.” Dzięki tej odpowiedzi
i przylgnięciu do Boga możesz doświadczyć zbawienia Jezusa i uzdrawiającej
mocy Jego krwi.

„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”
Mk 1,15

Twoja refleksja:

„Niech więc będzie wam wiadomo, bracia, że zwiastuje się wam odpuszczenie
grzechów przez Niego: Każdy, kto uwierzy, jest przez Niego usprawiedliwiony
ze wszystkich [grzechów], z których nie mogliście zostać usprawiedliwieni
w Prawie Mojżeszowym.” Dz 13, 38-39
„Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz
jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.” Ef 2, 8-9
Twoja refleksja:
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Dzień 4
Z jakich grzesznych nawyków chcesz już zrezygnować? Napisz:

Nawrócenie to nie tylko odwrócenie się od grzechu i uczciwe życie. To coś
więcej. Jest to zmiana ze sług Bożych w Jego przyjaciół. To przyzwolenie, aby
Bóg przyoblekł nas w zbroje światła, byśmy żyli jak Jego dzieci:
„A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina
powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy
uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki
ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła! Żyjmy przyzwoicie jak w jasny
dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni
i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się
zbytnio o ciało, dogadzając żądzom.”
Rz 13, 11-14

Twoja refleksja:
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Dzień 5
Czego się boisz w relacji z Bogiem? Napisz:

Jezus stoi przed drzwiami serca każdego z nas i zaprasza do
uczestnictwa razem z Nim w Jego Nowym Życiu. Woła nas.
Czeka tylko, aż otworzymy drzwi. Posłuchaj dziś Jego głosu.
Nie zatwardzaj swego serca. Zaproś Go, by wszedł. Nic nie
stracisz.:
„Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi
otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.”
Ap 3, 20

Twoja refleksja:
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Dzień 6
Czy wierzysz, że Jezus zmartwychwstał?

Trzeciego dnia po swojej haniebnej śmierci krzyżowej Jezus został wskrzeszony
mocą swojego Ojca i zasiadł po Jego prawicy. Zmartwychwstanie jest przede
wszystkim darem Ojca dla Syna, w którym sobie upodobał. Jest uściskiem
miłości ojcowskiej po okrutnym „oddzieleniu” na krzyżu. Jego
zmartwychwstanie to dla nas Dobra Nowina o miłości i potędze Boga.
Wpatrując się w zmartwychwstałego Jezusa usłysz tę Dobrą Nowinę
skierowaną do twego serca:
„Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię: Jezusa Nazarejczyka, Męża,
którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami
i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie,
tego Męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany,
przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go,
zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim,
bo Dawid mówił o Nim.” Dz 2, 22-24
Twoja refleksja:
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Dzień 7
Z czego mógłbyś/mogłabyś dzisiaj zrezygnować, by być jeszcze bliżej Jezusa?
Napisz:

Nie dopuść nigdy, by następująca prawda została w tobie zatarta: Nie ma nic
cenniejszego nad poznaniem Chrystusa i należeniem do Niego. Największym
twoim skarbem jest życie jakie masz w Chrystusie. Porzuć wszystko, by
zachować to życie i wzrastać w Nim:
„I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą
wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze
wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się
w Nim - nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą
sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość
pochodzącą od Boga, opartą na wierze - przez poznanie Jego: zarówno mocy
Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach - w nadziei, że
upodabniając się do Jego śmierci.”
Flp 3, 8-10
Twoja refleksja:
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Kończąc ten tydzień Twojej pracy, na nowo z pełną
świadomością i wiarą wypowiedz tę modlitwę
naszego Kościoła Credo:

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy
widzialnych i niewidzialnych.
I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego
Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed
wszystkimi wiekami.
Bóg z Boga, światłość ze światłości.
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.
Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu,
a przez Niego wszystko się stało.
On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia
zstąpił z nieba.
I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi
Dziewicy, i stał się człowiekiem.
Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem
Piłatem został umęczony i pogrzebany.
I zmartwychwstał dnia trzeciego,
jak oznajmia Pismo.
I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca.
I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych
i umarłych: a królestwu Jego nie będzie końca.
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który
od Ojca i Syna pochodzi.
Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie
i chwałę; który mówił przez proroków. Wierzę
w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.
Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.
I oczekuję wskrzeszenia umarłych.
I życia wiecznego w przyszłym świecie.
Amen.
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Tydzień piąty

Obietnica Ojca – Duch Święty
„W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta,
Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: «Jeśli ktoś jest spragniony,
a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo:
Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza.”
J 7, 37-38
Bóg obiecał nam swojego Ducha Świętego, a On zawsze dotrzymuje
swoich obietnic. Nadszedł czas , aby prosić Ojca o zrealizowanie
obietnicy. Nasza podstawowa postawa, jaką musimy przyjąć to postawa
ufności, wiary i oczekiwania z otwartym sercem.
Nie pozwól, by szatan wprowadził Cię w zamieszanie. Szatan
powie Ci, że nie zasługujesz na wylanie Ducha Świętego, że nie jesteś tego
godny. I będzie miał słuszność, bo nikt tego nie jest godny. Ale Bóg nie
wyleje na Ciebie Ducha Świętego ze względu na twoje zasługi, ale uczyni
to dlatego, że Cię kocha. Uczyni to dlatego, że Jezus za Ciebie umarł.
Jezus Chrystus umiłowany Syn Ojca zasłużył na Niego dla Ciebie i chce
Ci Go podarować. Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie nabył Go dla
Ciebie i teraz Ci Go ofiarowuje.
Jezus przemieni twoje życie kiedy Mu się powierzysz i gdy bracia
będą się modlić nad tobą. Rozpoczniesz nowe życie w Duchu Świętym.
Możesz na to liczyć.
Nie oczekuj szczególnych doznań. Tym, czego pragniesz, jest
Duch Święty, a nie jakieś doznanie. Przecież to nie do Ciebie należy decydować i planować, jakie będzie doświadczenie, gdy przyjdzie Duch Święty.
Nie Ty masz decydować jak to się stanie. Bóg już zaplanował
w jaki sposób udzieli Ci swego Ducha. Nie musisz stawiać Bogu warunków
i ograniczać swojego doświadczenia, mówiąc: chcę doświadczyć tego,
czego doświadczył mój brat. Pozwól Bogu działać tak, jak On chce.
Zobacz co mówi o charyzmatach Papież Paweł VI:
„Możemy tylko pragnąć otrzymania tych darów i tego, by Bóg dał nam je
w obfitości. Niech kościół zabiega nie tylko o łaskę, ale i charyzmaty. Oby
Pan jeszcze obficiej wylewał deszcz charyzmatów, by kościół przynosił
owoce, był piękny, wspaniały, przyciągał uwagę, wzbudzał szacunek
i uwagę świata.”
Przed modlitwą nad Tobą z nałożeniem rąk ważnym jest, abyś ty
sam, na głos, w obecności sióstr i braci, jako świadków, osobiście poprosił
o dar Ducha Świętego i złożył się w dłonie Jezusowi. Możesz to uczynić
tymi lub podobnymi słowami:
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Tydzień piąty

Obietnica Ojca – Duch Święty
Panie Jezu Chryste, wyznaję Ciebie jako mojego jedynego Zbawiciela,
Pana i Mesjasza. Pragnę należeć do Ciebie. Chcę być wolny od mocy
ciemności i władzy szatana. Chcę wejść do Twego Królestwa i być
częścią Twojego ludu. Pragnę odwracać się od wszelkiego zła i unikać
wszystkiego, co do zła prowadzi. Proszę Cię Panie, abyś przebaczył
wszystkie moje grzechy. Przez ręce Maryi, Twojej i mojej Matki, oddaję Ci
moje życie i obiecuję być Ci posłusznym jako swemu Panu.
Ojcze Święty, w imię Jezusa, Mesjasza, Syna, w którym sobie
upodobałeś, i któremu niczego nie odmawiasz, daj mi Twojego Ducha
Świętego, jak obiecałeś wszystkim tym, którzy Cię o to proszą.
Jezu, otwórz Twoje serce i przepełnij moje Twoim Duchem Świętym, aby
mnie uświęcił i przemienił.
Duchu Święty, zstąp na mnie, napełnij mnie sobą, obmyj mnie, oczyść,
uświęć i przemień. Uczyń moje serce świątynią żywą, w której będziesz
mógł mieszkać na zawsze. Daj mi wszystkie dary potrzebne do mojego
uświęcenia i dla posługi Twojemu Kościołowi. Daj mi również dar
języków.
„Charyzmaty, czy to nadzwyczajne, czy to proste i pokorne, dzięki
Duchowi Świętemu, który w nich jest, działają zawsze pośrednio lub
bezpośrednio, dla dobra Kościoła, wnosząc – zgodnie ze swym
przeznaczeniem – wkład w budowanie, w powiększanie ludzkiego dobra
i w zaspokajanie potrzeb świata. Także w naszych czasach oglądamy
rozkwit różnych charyzmatów wśród świeckich mężczyzn i kobiet.”
Jan Paweł II Christifideles Laici 24

Studium Pisma Świętego:
Inne teksty: J 4,14; Ez 37,14; Dz 2, 14-21; Dz 4, 23-31; Dz 10, 34-48; Dz
19, 5-7
Dwa rozdziały, które będziemy czytać w tym tygodniu to J 20 i Dz 10
Lektura dodatkowa:
Przebudzenie charyzmatów. S.Falvo
Odnowa w Łasce. T.Gałuszka OP
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Dzień 1
Co czułeś/czułaś w swoim sercu z dotrzymanej dla Ciebie korzystnej obietnicy?

Po swoim zmartwychwstaniu, Jezus ukazał się Apostołom i rozkazał im, aby
nie oddalali się od Jerozolimy, lecz by oczekiwali, aż się wypełni obietnica
Ojca. Jezus nazwał Ducha Świętego „Obietnicą Ojca” i wezwał do wytrwałego
oczekiwania.
„Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż
będziecie przyobleczeni mocą z wysoka.”
Łk 24,49

Twoja refleksja:
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Dzień 2
Co na dzień dzisiejszy chcesz już zmienić w Swoim życiu? Napisz:

Przez wiele wieków Bóg przez proroków zapowiadał, że przyjdzie dzień, kiedy
z własnej woli da ludziom swojego Ducha, a wówczas Ci, którzy przyjmą Jego
Ducha, zostaną przemienieni. Zaczną żyć nowym życiem. Te słowa również Bóg
wypowiedział o Tobie:
„Pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od
wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe
i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne,
a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście
żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali.
Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom, i będziecie
moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem.”
Ez 36, 25-28
Twoja refleksja:
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Dzień 3
W dniu Zielonych Świąt uczniowie Jezusa byli zebrani na modlitwie i zstąpił na
nich obiecany przez Jezusa Duch Święty. Od tej chwili stali się ludźmi
przemienionymi Jego mocą.
„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy
razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby
uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali.
Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich
spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić
obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.”
Dz 2, 1-4
Twoja refleksja:

Dzień 4
Popatrz na oczekiwania, które napisałeś/napisałaś na początku tego
dzienniczka. Co już otrzymałeś/otrzymałaś? Napisz:

Nas nic nie kosztuje dar Ducha Świętego, ponieważ kosztował On Jezusa życie,
aby mógł Go dla nas nabyć. Dlatego nazywa się Go „dar”, ponieważ jest
całkowicie bezpłatny. Jezus zapłacił za Niego cenę śmierci i zmartwychwstania.
Jest tylko jeden warunek, by móc pić wodę żywą: trzeba jej pragnąć.
„A Duch i Oblubienica mówią: «Przyjdź!»
A kto słyszy, niech powie: «Przyjdź!»
I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie,
kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie.”
Ap 22, 17

Twoja refleksja:
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Dzień 5
Gdy zwrócisz się do Pana w duchu skruchy i z wiarą, nie potrzeba będzie Ci
niczego więcej, jak tylko prosić o wypełnienie twojego życia Duchem Świętym.
Wiemy, że możemy być wypełnieni Duchem Świętym, bo Bóg nas kocha
i pragnie pełnego zjednoczenia z nami. Jezus w tym Słowie obiecuje, że Ojciec
da Ducha Świętego tym, którzy Go o to poproszą.
„I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie;
kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka,
znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi
o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża?
Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli
jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec
z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.”
Łk 11, 9-13

Twoja refleksja:

Dzień 6
Jak poznać, czy jesteś człowiekiem duchowym?

Jak poznać, czy jesteś człowiekiem duchowym? Ludziom często się wydaje, że
wtedy żyją życiem duchowym, gdy posiadają wiele darów Ducha Świętego. Ale
dary duchowe nie są trafną miarą naszego wzrostu w Panu. Czy jesteś człowiekiem duchowym, możesz poznać po stopniu w jakim cechują twoje życie owoce
Ducha Świętego (Ga5,22n) tzn. miłość, radość, pokój…. Święty Paweł przestrzega nas, gdy mówi do Koryntian:
„A ja nie mogłem, bracia, przemawiać do was jako do ludzi duchowych, lecz
jako do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. Mleko wam dałem, a nie
pokarm stały, boście byli niemocni; zresztą i nadal nie jesteście mocni. Ciągle
przecież jeszcze jesteście cieleśni. Jeżeli bowiem jest między wami zawiść
i niezgoda, to czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie tylko po ludzku?”
1 Kor 3, 1-3
Twoja refleksja:
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Dzień 7
W czym potrzebujesz odwagi? Napisz:

Bóg chce, abyśmy z Nim żyli w niebie. Trudności, które nas spotykają na ziemi,
są małe w porównaniu z chwała w niebie. Dar Ducha jest jedynie pierwszym
zwiastunem, rękojmią tego, co przyjdzie. Bóg obiecuje Ci:
„Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz
człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia
na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotują
bezmiar chwały przyszłego wieku.(…) Wiemy bowiem, że jeśli nawet
zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie.(…)
A Bóg, który nas do tego przeznaczył, dał nam Ducha jako zadatek.”
2 Kor 4, 16-17. 5, 1.5
Twoja refleksja:
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Jeżeli jest Ci trudno modlić się do Ducha Świętego
możesz zacząć taką modlitwą:

Duchu Święty, który Jesteś wspaniałą Obietnicą
Ojca dla mnie, wypełniaj mnie Twoją świętą
obecnością. Ty jesteś Żywą Wodą , uzdalniaj mnie
każdego dnia do nowego życia w Bogu, poucz moje
serce, aby nieustannie było blisko serca mojego
Ojca. Naucz mnie widzieć Boże działanie
i przyjmować Twoje natchnienia. Daj mi proszę
rozumienie Bożego Słowa, w którym jest
zapisane moje życie, by moje nowe decyzje były
zgodne z Bożymi planami i zamiarami. Duchu
Święty, Ty prawdziwie jesteś święty, oczyszczaj
mnie, aby to co we mnie i to jak działam i żyję było
święte. Oczyść moje spojrzenie, abym w nowy
sposób, przez miłość zobaczył moich bliźnich,
których stawiasz na mojej drodze. I uzdolniaj mnie
Duchu Święty do szerzenia Dobrej Nowiny tam gdzie
jestem i gdzie będę.
Amen
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Tydzień szósty

Wzrost
„Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami.
Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity,
ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.”
J 15,5
Otrzymałeś od Boga nowe życie, Bóg pragnie Ci teraz pokazać, że
ono objawia się przez swoje owoce i zaprasza Cię do tego, byś to
nowe życie rozwijał, pielęgnował i pogłębiał – byś wzrastał.
Odrodzenie w Duchu Świętym to dopiero początek drogi.
To pierwszy krok. On nie powinien być i nie jest duchowym
szczytem twojego życia. Powinien być raczej punktem wyjścia
naprzód.
Masz w sobie ziarno nowego życia. W odpowiedniej glebie
i przy odpowiedniej pielęgnacji będzie ono wzrastało.
W tym tygodniu poznawać będziesz dwa środki do
duchowego wzrostu jakie podpowiada nam Bóg. Są to:
- modlitwa (w wymiarze indywidualnym i liturgicznym –
Eucharystia) - Słowo Boże

Studium Pisma Świętego:
Inne teksty: Łk 5, 15-16; J 6, 48-58; Ps 119,105; Flp 3, 8-10; 1Kor 10,13
Dwa rozdziały, które będziemy czytać w tym tygodniu: Iz 55, Mt 6
Lektura dodatkowa:
Dzieci Królestwa. bp G.Ryś
Przyjmij Jego wezwanie. ks.M.Olszewski SCJ
Twój język ma moc. M.Vadia
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Dzień 1
Jaką chcesz mieć relację z Bogiem? Napisz:

Aby utrzymać łączność z Bogiem, który jest źródłem życia, musisz się modlić.
Jezus modlił się chociaż był Synem Boga, chociaż był bardzo zajęty – wiedział,
że musi się modlić. Ty również módl się, jeżeli chcesz pozostać żywym
duchowo. Naśladuj Jezusa:
„Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce
pustynne, i tam się modlił.”
Mk 1,35

Twoja refleksja:
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Dzień 2
W Twoim życiu, na kim możesz polegać? Napisz:

Bożym planem jest abyśmy upodobnili się do Chrystusa, tak jak Chrystus jest
obrazem Boga niewidzialnego. On nas uczy modlitwy. On nas uczy, abyśmy
prosili z wiarą, czyli byśmy polegali na Jego obietnicach. I byśmy nie
zapominali o najpotężniejszej broni jaką otrzymaliśmy, a która jest
przebaczenie:
„Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się
wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy,
przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest
w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze.”
Mk 11, 24-25

Twoja refleksja:
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Dzień 3
Jak pragniesz przeżywać i doświadczać mocy Eucharystii?

Aby utrzymać łączność z Bogiem i mieć pełnię życia korzystaj z sakramentów.
Zwłaszcza przyjmuj Eucharystię, bowiem to sam Jezus ofiarowuje Ci swoje
Ciało i swoją Krew, abyś mógł w Nim trwać:
„Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał
mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją
pamiątkę!» Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe
Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana.”
Łk 22, 19-20

Twoja refleksja:

62

Dzień 4
Jak często czytasz Słowo Boże?

Boże Słowo ma moc samo w sobie. To Słowo jest żywe. To Ono rozświetla
mroki serca. To ono jest lampą i pochodnią dla moich stóp. Przyjmuj to Słowo
każdego dnia. Czytaj i rozważaj je wiernie każdego dnia, a będziesz wzrastać.
Tym Słowem jest Jezus:
„Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz
obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.”
Hbr 4, 12

Twoja refleksja:
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Dzień 5

Dzień 6

Czy w twojej parafii jest wspólnota, gdzie
mógłbyś/mogłabyś wzrastać w wierze?

Nowe życie przyniesione przez Jezusa nie może być przeżyte
w odizolowaniu od innych ludzi. Musi być dzielone z innymi braćmi w wierze
i otwarte na wszystkich ludzi. Dlatego wspólnota chrześcijańska nie jest
wyborem dla wierzącego, ale jedynym sposobem, aby być pełnym
chrześcijaninem. W Nowym Testamencie widzimy, że Pięćdziesiątnica nie
skończyła się na Zesłaniu Ducha Świętego, ale prowadziła wierzących do
wspólnoty.
„I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz. Trwali oni w nauce Apostołów
i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż
Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem
i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według
potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach,
przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do
nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.”
Dz 2, 41b-47

Twoja refleksja:

64

Nie możesz być w pełni zjednoczony z Chrystusem bez zjednoczenia z Jego
Ciałem. Jeżeli kochasz Chrystusa, kochaj także Kościół – Jego Ciało. Kochaj
tych, którzy do Niego należą.
We wspólnocie otwiera się serce i relacje miedzy członkami są
głębsze. Tu otrzymuje się i daje się miłość, zrozumienie, łączność w wierze,
braterskie upomnienie, prosi się w potrzebach osobistych i idzie razem
w procesie całkowitego uzdrowienia osoby. Tworzenie Ciała Chrystusa nie jest
więc dobrowolnym wyborem, jest przywilejem i zobowiązaniem.
„Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki
spełniają tę samą czynność – podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało
w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami.”
Rz 12, 4-5

Twoja refleksja:
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Dzień 7
Mała wspólnota nie jest luksusem, ale rodziną, która jest niezbędna dla tego,
który narodził się na nowo i chce wzrastać w życiu według Ducha. Jezus chce
byś troszczył się o życie wspólnoty chrześcijańskiej i o pomoc innym
chrześcijanom. Bądź wierny spotkaniom braci, którzy pomagali ci odnaleźć
nowe życie.
„Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych
uczynków. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało
zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem, i to tym bardziej, im
wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień.”
Hbr 10, 24-25

Drogi Bracie i Siostro
Gratulujemy Ci dotrwania do końca tego Seminarium Wiary
i przypominamy, że to dopiero początek Twojego nowego życia w Panu.

Jeśli czujesz, że ten czas był dla Ciebie owocny i chciałbyś wspomóc
naszą misję głoszenia Dobrej Nowiny, polecamy się gorącej
modlitwie!!!
Pozdrawiamy w Panu!
www.fundacjazanim.pl

Twoja refleksja:
Aby dzieło to mogło trwać i się rozwijać, będziemy wdzięczni za wszelką
pomoc finansową. Wpłat można dokonywać na konto:

Fundacja zaNim
ul. Rynek Główny 9, 43-600 Jaworzno
KRS 0000436647 NIP 5322044655

numer konta: 40 1050 1025 1000 0090 3014 2104

w tytule przelewu koniecznie podaj „darowizna na cele statutowe”
WWW.fundacjazanim.pl
facebook.com/fundacjazanim

Vivi Shop:

facebook.com/ViVi-Shop
WWW.vivishop.pl

Strefa mocy:

WWW.strefa-mocy.com
facebook.com/StrefaMocyZaNim
Insta: @strefamocyzanim
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ZaNim uwielbienie:

facebook.com/zaNim-uwielbienie

Niebo w mieście:

WWW.niebowmiescie.pl
facebook.com/NiebowmiesciePolska
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Jak żyć z pasją

Wilkołasce cz. 2

Żyjesz? Czy raczej próbujesz jakoś „przeżyć” kolejny dzień ?
Czy smutek jest Twoim stałym towarzyszem?
Czy wydaję Ci się, że nie masz już za co dziękować?
Czy już nie wierzysz, że możesz zmienić swoje życie
i poczuć radość i zacząć żyć z pasją?
Jeżeli tak, to posłuchaj konferencji Witka Wilka,
który na podstawie Słowa Bożego, swojego życia
oraz historii Daniela Truszkowskiego pokazuje jak
ŻYĆ z PASJĄ każdego dnia.
To opowieść:
• o odkrywaniu prawdy wpisanej w serce każdego
z nas
• o tym, jak Bóg „nagina rzeczywistość” dla tych
którzy chcą iść za swoją pasją
• o Bożym błogosławieństwie
• o tym dlaczego zakopujemy własne talenty

Oddałeś już swoje życie Jezusowi,
jesteś ochrzczony Duchem Świętym,
żyjesz już z Bogiem i co dalej…..?
Dalej zapraszamy Cię:
– do wiary, by rzeczywiście iść dalej;
– do pracy, by zabiegać o czas z Panem, abyś odkrył, co Pan zapisał
w Twoim sercu.

Ten audiobook nie jest dla wszystkich. Jest dla
tych którzy chcą więcej, ale to tylko TY możesz
wykonać konkretną pracę.

Płyta CD zaNIM uwielbienie Tabor
Najnowsza płyta zespołu zaNim Uwielbienie nagrana podczas koncertu w domu rekolekcyjnym
Tabor w Rzeszowie.
Spis utworów:
1. Oddaję Ci hołd
2. Oto Jezus
3. Zawsze
4. Twoja Krew
5. Emmanuel
6. Woda Życia
7. Król chwały
8. Podobny
9. Jedyny

Wilkołasce cz. 1
Na krążku znajdziesz prawie 8 godzin nagrań w
formacie MP3 zarejestrowanych w Otwocku, Lublinie i Olszewie-Borki podczas ośmiotycgodniwych
rekolekcji Seminarium Wiary.
Słuchając Wilka przekonasz się, że Ty też możesz:
mówić do Boga, prosto z mostu…
prosić Go o więcej łask…
ufać Mu, że otrzymasz to, o co prosisz…
polegać na Nim w każdej sytuacji…
rozwijać się w różnych dziedzinach i rozwijać swoje
talenty przy Jego boku…

Płyty można zakupić

Vivi Shop:

facebook.com/ViVi-Shop
WWW.vivishop.pl
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Niebo w mieście:

WWW.niebowmiescie.pl
facebook.com/NiebowmiesciePolska
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www.fundacjazanim.pl

