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„Właśnie dlatego przypo-
minam Ci, abyś rozpalił na 
nowo Boży dar łaski, który 

otrzymałeś przez nałożenie 
moich rąk. Bóg bowiem nie 
dał nam ducha bojaźni, ale 

mocy, miłości 
 i opanowania” 

 
2 Tm 1,6-7 

Modlitwa ze Słowem Bożym od środy 7.03.2018 

Słowo Boże do medytacji od Pasterza Wspólnoty: 

(Środa) 07.03. – Mt 11,25-30 

� Jak przyjmuję różnego rodzaju niedogodności, cierpienia, utrapienia, udręki, prześladowania, 

trudy związane z realizacją misji życiowej, brzemię innych osób, z którymi przychodzi żyć, 

współpracować? 

� Jakie jest dla mnie to jarzmo złączenia mego życia z Chrystusem? Jeśli odczuwam „ciężar” i 

„gorycz” Jego przykazań, Jego nauki, Jego Słowa, może oznaczać, że nie znam Chrystusa oso-

biście lub utraciłem żywą więź z Nim 

� Za jakim rodzajem mądrości, wielkości i znaczenia tęsknię w moim życiu? 

(Czwartek) 08.03. – Mt 13, 24-30 

� Zobacz, poprzez kogo Jezus zasiał w tobie dobre ziarno? Przywołaj w pamięci tych, którzy 

przekazali ci słowo Boże, nauczyli własnym przykładem, jak dobrze żyć, jak być dobrym...Za 

którą z tych osób jesteś dziś Bogu szczególnie wdzięczny? Kto zasiał w tobie najwięcej dobra? 

� Popatrz też na ziarna zła, które się w tobie zakorzeniły i wydają zatrute owoce w postaci cią-

gle nowych, uporczywych grzechów. Przez jaką szczelinę to złe ziarno dostawało się najczę-

ściej do twojego wnętrza? 

� Czy były takie momenty, gdy chciałeś wyrwać kąkol razem z pszenicą, to znaczy chciałeś 

zniszczyć zło niszcząc bliźniego? Przepraszaj za to Boga i poproś o to, by pomnożył w tobie 

owoc Ducha. 

(Piątek) 09.03. – Mt 13, 44-52 

� Spróbuj szukać rzetelnej odpowiedzi na pytanie: jaką rybą jestem w sieci Pana? W którą stro-

nę podążam z dnia na dzień w mojej życiowej wędrówce: od dobrego ku lepszemu, czy od 

złego ku gorszemu? 

� Zobacz działanie Bożej łaski, która nieustannie zagarnia cię do sieci królestwa przez słowo, 

sakramenty, dobre natchnienia itp. Bóg cały czas zabiega o to, żeby cię zdobyć dla siebie i 

obdarować zbawieniem. Uwielbiaj Go w tym. 

� Przypomnij sobie te momenty, w których ostatnio przeżyłeś coś z tego oczarowania „perłą 

Królestwa Bożego” i radości z objawienia piękna, dobroci i wszechmocy Boga. Pozwól, by 

twoje serce na nowo zapłonęło. 

(Sobota) 10.03. – Mt 14, 13-21 

� Czym chcę nasycić swój głód? W jaką stronę kieruję moje pragnienia? 

� Co mam do zaproponowania ludziom stroskanym, smutnym, głodnym na różne sposoby? 

� Kiedy ostatnio wskazałem „głodnym tego świata” na Eucharystię, jako spotkanie z Jezusem 

zaspokajającym ludzkie pragnienia? Kto w moim otoczeniu jest „głodnym”, któremu trzeba 

wskazać na Jezusa? 

(Niedziela) 11.03. – Mt 14, 22-33 

� Czy doświadczyłem „kroczenia po wodach śmierci”, tj. że mogłem żyć i kochać drugiego tam, 

gdzie po ludzku jest to niemożliwe, pozwalając się niszczyć przez np. defekty bliźniego, nie 

zadając nikomu żadnego gwałtu, nie stosując przemocy? 

� Jak reaguję na doświadczenia, które próbują moją wiarę?  

� Czy stanowią dla mnie okazję do nowego, głębszego poznania Pana i Jego mocy zmartwych-
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 wstania? Może jednak wolę sytuacje, w których panuje entuzjazm po wyproszonym cudzie, 

czy wysłuchanej prośbie i takiego Jezusa chcę „zatrzymać” dla siebie? 

(Poniedziałek) 12.03. – Mt 15, 21-28 

� Komu z ludzi zawdzięczam w sposób szczególny dostąpienie łaski wiary, chrztu i wejścia do 

Kościoła? Czy pamiętam ich imiona? Czy myślę z wdzięcznością o tych, za pośrednictwem 

których otrzymałem udział „w dziale świętych, w światłości”? 

� Czy widzę we współczesnym świecie udrękę ludzi bezbronnych wobec działań złego ducha? 

Czy słyszę wołanie o zbawienie?  

� Czy otwieram się na zaproszenie Jezusa, by modlić się za konkretnych ludzi i uczestniczyć  

w doprowadzaniu ich do osobistego spotkania z Jezusem? 

(Wtorek) 13.03. – Mt 18, 15-20 

� Pomyśl kogo bardzo sądzisz, o kim źle mówisz i odrzucasz. Czy byłoby możliwe zastosowanie 

tego Słowa do twojego przypadku? 

� Na początku osobistej medytacji trzeba poddać ocenie dotychczasowe działania podejmowa-

ne, by pozyskać brata czy siostrę dla wspólnoty. 

� Na ile wierzysz, że to Słowo ma sens, że warto mu dać wiarę, że naprawdę przyniesie efekt, 

kiedy się zastosuje reguły podane przez Pana? 

 

         Na owocne zgłębianie Słowa Błogosławię z serca + 

                                                                      Pasterz Wspólnoty ks. Krzysztof Kołodziejczyk 

Intencje do modlitwy 
� W intencji Ojca Świętego Franciszka o światło Ducha Świętego i siły fizyczne potrzebne do 

prowadzenia Kościoła, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Benedykta XVI i ks. bpa Ja-
na Wątroby. W intencji wszystkich kapłanów posługujących w Odnowie w naszej Diecezji. 
O moc Ducha Świętego i światłe oczy serca. 

� W intencji ks. Marcina – o życie wieczne. 
� W intencji naszej Wspólnoty prosimy o codzienną modlitwę Anioł Pański, o miłość, jed-

ność, o wypełnienie woli Bożej oraz za wybory animatorów Wspólnoty. 
� W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 
� O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę (Wieczory Charyzmatyczne 

i Festiwal Wiary). 
� We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 

Ogłoszenia   
W dniu 10 marca 2018r. o godz. 9.00 w kościele parafialnym w Boguchwale odbędzie się 
nabożeństwo pojednania i pokuty dla wszystkich wspólnot odnowy w Duchu Świętym z die-
cezji rzeszowskiej.  
11 lutego br. ks. Mariusz Mik podczas spotkania liderów i duszpasterzy wspólnot w Bogu-
chwale, przedstawił wizję profetyczno-egzystencjalną dla naszych wspólnot, na podstawie 
rozeznania profetycznego, które miało miejsce w Kościele w Boguchwale jesienią 2017 r.  
Treść rozeznania brzmi: "Pan wzywa nas do jedności w grupach i wspólnotach: „Rozlewam 
Moją łaskę przebaczenia i pojednania. Daję wam moc przebaczenia zranień doznanych we 
wspólnotach, aby odnowić wasze relacje. Jesteście sobie nawzajem potrzebni. Zbyt dużo w 
was pychy, podziałów i zazdrości”. Zorganizowanie nabożeństwa jest odpowiedzią na po-
trzebę przebaczenia i pojednania wspólnotowego. 
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