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(…) Nie bierzcie wzoru 
z tego świata, lecz 
przemieniajcie się 
przez odnawianie 

umysłu, abyście umieli 
rozpoznać, jaka jest 

wola Boża: co jest  
dobre, co Bogu miłe  

i co doskonałe” 
 

Rz 12,2 

Modlitwa ze Słowem Bożym od środy 21.02.2018 

Słowo Boże do medytacji od Pasterza Wspólnoty: 

1. Mt 25,1-13 (środa) 

� Co moje sumienie mówi mi dziś o stanie mojej wiary i miłości? 

� W jakim towarzystwie się obracam? Z kim trzymam: z mądrymi czy głupimi w rozumieniu 
Jezusa? 

� Do czego wzywa mnie to słowo? Co będę czynił od dziś, aby przejść od głupoty  
do mądrości? 

2. Mt 1,18 – 2,23 (czwartek) 

� Co mogę uczynić, aby zasłużyć na błogosławieństwo Jezusa, który mówi, że ten, kto pełni 
wolę Ojca w niebie, staje się Jego bratem, siostrą i matką?  

� Jaka jest największa przeszkoda w moim słuchaniu Boga?  

� Co powinienem zrobić, by ją usunąć? 

3. Mt 2, 1-12 (piątek) 

� Jakimi etapami prowadził mnie Bóg do spotkania z Jezusem?  

� Czy pamiętam moment wejścia do Domu i osobistego aktu oddania całego swojego życia w 
darze Jezusowi?  

� Jakie owoce tamtego wydarzenia widzę u siebie dzisiaj? 

� Jak wygląda moja osobista droga wiary: idę naprzód, czy się cofam?  

� Czy nie wstydzę się swojej drogi za Jezusem wobec tych, którzy jawnie bądź nie wprost prze-
jawiają wrogość wobec Niego i Jego Kościoła? 

� Do czego wzywa mnie Duch Święty poprzez to spotkanie z żywym Słowem Boga?  

4. J 1,29-34 (sobota) 

� W dzisiejszej Ewangelii jak refren powtarzają się wyrażenia opisujące działanie Jana: patrzeć / 
widzieć / kontemplować Jezusa oraz dawać świadectwo o Jezusie. Są one wezwaniem także 
dla nas. Co zrobię, aby bardziej zbliżać się do Jezusa – Mesjasza, Sługi  
i Wybrańca Bożego?  

� Jakie przeszkody powinienem przede wszystkim usunąć, abym nieustannie zbliżając się  
do Niego, mógł nieustannie, każdego dnia napełniać się Duchem i umierać pożądaniom ciała? 
(por. Ef 5,18; Ga 5,14) 

5. Mt 4,1-11 (niedziela) 

� Przed jakimi pokusami staję dziś (aktualnie)? 

� Na ile Słowo Boże jest mi pomocne w walce z pokusami?  

� Co jest dla mnie normą w odróżnianiu dobra od zła oraz rozpoznawania woli Boga? 

� Czy nie szukam w swoim życiu łatwej władzy i taniej popularności? Czy świadomie biorę krzyż 
na swoje ramiona, aby służyć Bogu i bliźnim? 

 

Spotkania Wspólnoty 
odbywają się 

we wtorki o 18.00 
w Domu Diecezjalnym 

„Tabor” 
ul. Połonińska 25 

 
 

 
17.00 adoracja Najśw. 
Sakramentu (kaplica) 

18.00 Eucharystia (kaplica) 
i spotkanie modlitewne 
(duża aula DD Tabor) 
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6. Mt 17,1-9 (poniedziałek) 

� Przez jakie postawy, słowa i czyny mogę innym pomóc w tym, aby nie gorszyli się krzyżem?  

� Kiedy i w jaki sposób mogę zaprowadzić na „górę przemienienia” tych, którzy pomimo 
wszystko ulegli zgorszeniu, zbuntowali się na swój krzyż i nie chcą go nieść?  

� Może jest mi potrzebny czas rekolekcji? Czy ktoś obok mnie potrzebuje mojej konkretnej 
pomocy (np. zastąpienia go w jego obowiązkach), aby udać się na „swoją górę Tabor”? 

7. J 4,5-42 (wtorek) 

� Jakie jest najgłębsze pragnienie mojego życia? Wyraź przed Bogiem swoje pragnienia.  

� Co świadczy o tym, że Jezus jest dla mnie źródłem wody żywej? 

� Jak wyglądają moje spotkania ze Zbawicielem i Dawcą szczęścia? 

� Jak innym przekazuję moje doświadczenie spotkania z Bogiem żywym?  

 

 

         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   
 

1. 25 lutego 2018 r. o godz. 16.00 odbędzie się pokaz filmu pt. Seks, przyjaźń, randkowanie” 
(III, IV część). Miejsce: aula DD Tabor, wstęp wolny.  

2. 27 lutego 2018 r. o godz. 18.00 zapraszamy na Wieczór Charyzmatyczny. W programie: 
konferencja, Eucharystia, adoracja i uwielbienie Najświętszego Sakramentu oraz świa-
dectwa (miejsce: aula DD Tabor). 
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