
do którejkolwiek studni, a potem powiemy: Dziki zwierz go pożarł. Zobaczymy 
co będzie z jego snów.” 

Bracia Józefa byli o niego zwyczajnie zazdrośni. Zazdrość nie rodzi nic 
dobrego. Nic nie daje i wszystko niszczy. Ale na szczęście Jakub przekazał 
swoim dzieciom wiarę w Boga Jahwe. Mimo popełnionych błędów, to ta wiara 
uratowała życie Józefa i życie jego rodziny. Wiara w Boga żywego może 
uratować nas z każdego nieszczęścia i z każdego grzechu. Tylko czy tę wiarę 
posiadamy? Czy o nią prosimy? 

Czy nie żyjesz duchem zazdrości w Twoim życiu? Czy prosisz Jezusa o wzrost 
Twojej wiary? Pomódl się: Jezu daj mi zdemaskować zazdrość w swoim życiu 
nawet, gdy wydaje mi się, że jej nie ma. Przymnóż mi wiary. 
 
7.03. 2014 sobota         Mi 7,14-20; Ps 103,1-12; Łk 

15,1-32 
NAWRACAĆ SIĘ TO  ODKRYĆ W SOBIE  SYNÓW OJCA MIŁOSIERNEGO 

Łk 15, 11-13 
„ Powiedział też: Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do 
ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc 
majątek miedzy nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, 
odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie.” 
Bardzo często w nas samych odkrywamy obydwu synów z przypowieści o 
synu marnotrawnym i miłosiernym ojcu. Jedna część naszej osobowości 
chciałaby zostawić owe porządne i znane miejsca, wymagania i prawa. Druga 
część z naszej osobowości myśli i wydaje jej się, że nigdzie nie będzie jej lepiej, 
jak u ojca. Nawet chciałaby coś zmienić, ale nie ma odwagi. Od nas zależy, 
której z nich damy prawo działania i kierowania swoim życiem. 
 
Czy odkryłeś w sobie, w swoim myśleniu i postępowaniu obu synów w 
przypowieści o synu marnotrawnym? Który z nich bardziej się objawia w 
Twoim życiu? Pomódl się: Jezu daj mi poznać samego siebie. Daj mi odkryć 
samego siebie, moją pełną osobowość. 
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NAWRACAĆ SIĘ 

 
1.03. 2015 niedziela           Rdz 22,1-18; Ps 116,10-19; Rz 8,31-34; Mk 9,2-10 

NAWRACAĆ SIĘ TO NIE ZWĄTPIĆ W BOŻY PLAN 
Rdz 22,1-2 
„Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: „Abrahamie!” (…)„Weź 
twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go 
w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę”. 
 
Abrahama nazywa się ojcem naszej wiary. Niezwykłe w wierze Abrahama było 
to, że nie zatrzymywała się ona tylko na tym, co dzieje się na ziemi, tu i teraz, 
ale wykraczała w życie po śmierci. Abraham myślał sobie, że jeśli Bóg chce 
nawet ofiary z jego syna, to i tak tego syna wskrzesi, przywróci do życia. 
Abraham nigdy nie zwątpił w to, że Bóg zawsze jest wobec niego dobry, 
niezależnie od tego, czego będzie oczekiwał i niezależnie od tego, w jakiej 
znajdzie się sytuacji. To jest prawdziwa wiara – niezależnie od okoliczności nie 
zwątpić w Bożą dobroć i Jego plan względem mnie. 
 
Czy w chwilach trudnych nie łapiesz siebie na tym, że oskarżasz Boga o to, że 
Cię zostawił, że nie objawia wobec Ciebie swojej łaski i dobroci? Pomódl się: 
Panie, przymnóż mi wiary, abym w chwilach trudnych nie zwątpił w Twoją 
dobroć i Twój plan wobec mnie. 
 
2.03. 2015 poniedziałek          Dn 9,4-10; Ps 79,8-13; Łk 

6,36-38 
NAWRACAĆ SIĘ TO SŁUCHAĆ PROROKÓW 

Dn 9,8-10 
„Panie! Wstyd na twarzach niech okrywa nas, naszych królów, naszych 
przywódców i naszych przodków, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. (…) i nie 
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słuchaliśmy głosu Pana, naszego Boga, by postępować według Jego wskazań, 
które nam dał przez swoje sługi, proroków. ”. 
Gdy patrzymy na historię i minione pokolenia, to widzimy, że ludzkość 
niewiele się uczy. Ciągle te same grzechy prowadzące do wojen, ucisku i 
prześladowań. Przecież istota prześladowania – za wiarę - była taka sama za 
Nerona i Stalina. Ale nie musimy zwalać wszystkiego zła na rządzących, 
przecież my sami ciągle popełniamy te same grzechy, prawda? Czy słuchamy 
proroków? Czy przykładowo słuchałeś proroka, jakim był święty Jan Paweł II? 
Słuchałeś, to znaczy, czy tylko uroniłeś łzę wzruszenia na Jego widok, czy też 
zastosowałeś coś z Jego nauczania w życiu, czy to nauczanie do czegoś Cię 
pociągnęło, coś w Tobie zmieniło? Jeśli nie, to nic straconego, zawsze możesz 
do niego sięgnąć. Ale chodzi o konkret, to jest dopiero prawdziwe nawrócenie. 

Pomyśl, może mógłbyś sięgnąć do lektury pism osób świętych?  Pomódl się: 
Panie, naucz mnie postawy słuchania innych ludzi, szczególnie tych, którzy 
przekazują Twoje słowa. 

3.03. 2015 wtorek           Iz 1, 10-20; Ps 50,8-23; Mt 

23,1-12 

NAWRACAĆ SIĘ TO DBAĆ O CZYSTE SERCE 

Iz 1,16 

„Obmyjcie się, bądźcie czyści. Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu”. 

Gdy w Kościele słyszymy słowo „czystość”, to najczęściej myślimy chyba o 
sprawach związanych z życiem seksualnym. A to niezupełnie tak. Być czystym 
wobec Boga, to coś więcej. Być czystym, to dbać, aby do naszego serca przez 
nasze oczy i uszy nie dostawały się śmieci, które odciągają nas od Boga. Na 
przykład, jeśli nieustanne oglądanie seriali odciąga Cię od modlitwy, to 
zaśmieca Twoje serce. Jeśli dyskusje, które toczysz sprowadzają się 
ostatecznie do ciągłego narzekania czy obmawiania, to zanieczyszczasz swoje 
serce. Jeżeli pielęgnujesz w myślach odwet, złość, zemstę, odwzajemnienie 
doznanego zła, to serce Twoje nie może być czyste. 

Czy czuwasz nad tym, czego słuchasz i co oglądasz, nad tym, co oglądają Twoje 
dzieci? Pomódl się: Jezu, pomóż mi rozpoznać wszystkie te sytuacje, które 
niszczą czystość mojego serca i daj siłę do przeciwstawiania się im. 

4.03. 2015 środa (Świętego Kazimierza królewicza)              Syr 51,13-20  

Ps 16,1-11; Flp 3,8-14; J 15,9-17 

NAWRACAĆ SIĘ TO  ODKRYĆ NOWE OBLICZE JEZUSA 

Flp 3, 8  
„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.” 
 
Gdy człowiek traci wartości, to nie wie po co żyje. Wówczas chamstwo i 
bezwzględność dominuje. Paweł apostoł odkrył swoją najwyższą wartość - 
Jezusa Chrystusa i oddał mu całe swoje życie - swoje zdolności i czas. Tylko w 
Jezusie całe nasze życie, nasze słabości, zdolności nabierają nowego wymiaru i 
nowego sensu. Paweł miał wszelkie zadatki do tego, aby zrobić wśród Żydów 
oszałamiającą karierę, ale wybrał Chrystusa. Myślałeś nad tym, dlaczego tak 
zrobił? Co w Nim zobaczył?  
 
Czy Jezus Chrystus jest największą wartością Twojego życia? Co mówią fakty 
Twojego życia? Pomódl się: Jezu, proszę Cię o nowe okrycie Twojego oblicza. 
Proszę cię daj mi doświadczenie Pawła apostoła. 
 
5. 03. 2015 czwartek             Jr 17,5-10; Ps 1,1-6; Łk 

16,19-31 
NAWRACAĆ SIĘ TO  WYBIERAĆ W NOWY SPOSÓB  BOGA ŻYWEGO 

Jr 17, 5-6 
„Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą 
siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie, 
nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście; wybiera miejsca spalone na pustyni, 
ziemię słoną i bezludną.” 

Często nasze życie wygląda właśnie tak, jak mówi o tym prorok Jeremiasz, gdy 
swoje nadzieje składamy w drugim człowieku. Ważne są nasze znajomości z 
takim lub innym lekarzem, prawnikiem czy politykiem. Wtedy czujemy się 
pewni, stabilni i zabezpieczeni. To nie Bóg jest naszym wyznacznikiem życia, 
to nie w nim upatrujemy wsparcia i pomocy we wszelkich sprawach. Jak długo 
Bóg nie będzie miarą naszego życia, tak długo nie będziemy dostrzegać 
przychodzącego szczęścia. 

W kim pokładasz nadzieję swojego życia? Czy jest to Bóg czy człowiek? 
Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci, że demaskujesz moje prawdziwe wybory. Daj mi 
wybierać w nowy sposób Ciebie – Boga żywego. 

6.03. 2015 piątek               Rdz 37,3-28; Ps 105,16-21; Mt 

21,33-46 
NAWRACAĆ SIĘ TO  DEMASKOWAĆ ZAZDROŚĆ W SWOIM ŻYCIU 

Rdz 37, 17b-20 
„Józef udał się więc za swymi braćmi i znalazł ich w Dotain. Oni ujrzeli go z 
daleka i zanim się do nich zbliżył, postanowili podstępnie go zgładzić, mówiąc 
miedzy sobą: Oto nadchodzi ten, który miewa sny! Teraz zabijmy go  i wrzućmy 


