
 

Aż trudno uwierzyć, że Jezus potrafi nas zrozumieć w każdej naszej 

sytuacji. Trudno uwierzyć, że był podobny we wszystkim z wyjątkiem 

grzechu. Teraz jest jednak czas, aby naszą niewiarę pokonać. Dzisiaj jest 

czas, aby dać się przekonać, że jesteśmy ważni dla Jezusa. 
 

Czy prosisz Jezusa o przymnożenie wiary? Czy prosisz Jezusa, aby w Wieki 

Piątek uwierzyć w Jego miłość do Ciebie? Pomódl się: Jezu, pokonaj moją 

niewiarę w to, że mnie kochasz.  
 

4 kwietnia 2015 – Wielka Sobota  

NAWRACAĆ SIĘ, TO DOŚWIADCZAĆ ŚMIERCI I 

ZMARTWYCHWSTANIA 

Rz 6,5  

Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim 

złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez 

podobne zmartwychwstanie. 
 

Umieramy z Jezusem, aby zmartwychwstać. Najpierw umieramy w małych 

rzeczach i w drobnych sprawach, aby przygotować się do śmierci końcowej. 

Również zmartwychwstajemy w małych rzeczach i drobnych sprawach, aby 

zmartwychwstać i spotkać się z Jezusem przy swojej śmierci. 

Zmartwychwstanie bowiem jest konsekwencją śmierci połączonej z 

Jezusem. 
 

Czy doświadczasz zmartwychwstania w swoim życiu? Czy doświadczasz 

śmierci i zmartwychwstania w trudnościach, sytuacjach bez wyjścia? 

Pomódl się: Jezu, pozwól mi z Tobą cierpieć i z Tobą zmartwychwstać. 

 
 
 
 
 

 

 

Opracowanie: Jolanta Prokopiuk, korekta: Jerzy Prokopiuk, rysunek: Marta Stańco, 
złożenie: Mariusz Stańco. Wspólnota Domowego Kościoła Ruchu Światło – Życie  „On 
Jest” 

Teksty do medytacji znajdują się na stronie: 
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Istnieje możliwość codziennego otrzymywania Słowa Bożego (liturgia na każdy dzień) wraz z 
rozważaniami poprzez pocztę elektroniczną; wystarczy przesłać swój adres e-mail ze stosowną 

prośbą (zakładka Kontakt na www.gajkow.archidiecezja.wroc.pl) 
 

NAWRACAĆ SIĘ  

 

29 marca 2015 – Niedziela Palmowa        Iz 50,4-7: Ps 22,8-24; Flp 2,6-11;  

Mk 14,1-15,47 

NAWRACAĆ SIĘ, TO ZŁĄCZYĆ SWOJE  

CIERPIENIE Z JEZUSEM 

Iz 50, 5-6 

Pan Bóg otworzył me ucho, a ja się nie oparłem ani się cofnąłem. Podałem 

grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej 

twarzy przed zniewagami i opluciem. 
 

Chrześcijanin, aby mógł zmartwychwstać tak jak Jezus potrzebuje złączyć 

swoje cierpienie z umęczonym i ukrzyżowanym Jezusem. Nie ma 

zmartwychwstania w naszym życiu bez cierpienia i śmierci złączonej z 

Jezusem. Cierpienia i śmierci w naszym życiu nie brakuje. Dotykają nas 

choroby, słabości, depresje, cierpienia psychiczne i duchowe, problemy ze 

współmałżonkiem czy z dziećmi. Jak będziemy cierpieć zależy od nas. 
 

Jak przeżywasz swoje cierpienie? Czy potrafisz łączyć je z Jezusem? 

Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci, że mogę połączyć swoje cierpienie z Twoim. 

Dziękuję, że nadajesz sens mojemu cierpieniu. 
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30 marca 2015 – Wielki Poniedziałek           Iz 42,1-7; Ps 27,1-14; J 12,1-11 

NAWRACAĆ SIĘ, TO BYĆ WIEKODUSZNYM WOBEC JEZUSA 

J 12, 7-8 

Na to Jezus powiedział: Zostaw ją! Przechowała to, aby Mnie namaścić na 

dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, ale Mnie nie 

zawsze macie. 
 

Maria była wielkoduszna wobec Jezusa. Nie skąpiła drogocennego olejku, 

aby objawić Mu swoją miłość. Nic innego nie było ważne. Jezus jako osoba 

pragnie być kochany, zapraszany i oczekiwany. Każdy z nas pragnie być 

kochany, oczekiwany i zapraszany. Jak traktujesz Jezusa? 
 

Czy traktujesz Jezusa jako osobę godną kochania? Czy jesteś wobec Niego 

wielkoduszny? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci, że mogę Cię kochać. 

Dziękuję, że mogę Cię kochać w drugim człowieku. 
 

31 marca 2015 – Wielki Wtorek            Iz 49,1-6; Ps 71,117; J 13,21-38 

NAWRACAĆ SIĘ, TO BUDOWAĆ GŁĘBOKIE  

RELACJE Z JEZUSEM 

J 13, 21-23  

To powiedziawszy Jezus doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył: 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi. 

Spoglądali uczniowie jeden na drugiego niepewni, o kim mówi. Jeden z 

uczniów Jego – ten, którego Jezus miłował – spoczywał na Jego piersi. 
 

Każdy z nas jest zdolny do zdrady Jezusa i do zdrady drugiego człowieka. 

Każdy z nas ma swoje granice wytrzymałości. Tym co chroni nas przed 

jakąkolwiek zdradą jest spoczywanie na piersi Jezusa. Potrzebujemy stawać 

każdego dnia na modlitwie ze Słowem Bożym. Potrzebujemy budować 

głębokie relacje z Jezusem. 
 

Czy budujesz głębokie relacje z Jezusem przez modlitwę ze Słowem 

Bożym? Czy żyjesz duchem Ewangelii? Pomódl się: Jezu, mam problemy 

z budowaniem relacji z drugim człowiekiem. Nie wiem czy będę potrafił 

budować głębokie relacje z Tobą, ale bardzo bym tego pragnął. 
 

1 kwietnia 2015 – Wielka Środa        Iz 50,4-9; Ps 69,8-34; Mt 26,14-25 

NAWRACAĆ SIĘ, TO BYĆ WIERNYM W MAŁYCH SPRAWACH 

Mt 26, 14-16 

Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i 

rzekł: „Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam”. A oni wyznaczyli mu 

trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać. 
 

Judasz Iskariota nie urodził się zdrajcą. Stał się zdrajcą przez swoje wybory 

i niewierności w drobnych sprawach. Nasze życie składa się z małych 

wyborów. Małe wierności decydują o dużych wiernościach. Mała miłość 

decyduje o dużej miłości.  
 

Czy jesteś wierny w małych sprawach, np. w kasowaniu biletu w 

komunikacji miejskiej? Pomódl się: Jezu, proszę Cię o łaskę wierności w 

małych sprawach. Pozwól być mi wiernym do końca. 
 

2 kwietnia 2015 – Wielki Czwartek     Wj 12,1-14; Ps 116,12-18; 1 Kor 11,23-26; 

 J 13,1-15 

NAWRACAĆ SIĘ, TO POZWOLIĆ KOCHAĆ SIĘ JEZUSOWI  

J 13, 5-6 

A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do 

miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym 

był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: 

„Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?” Jezus mu odpowiedział: „Tego, co Ja 

czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później to będziesz wiedział”. Rzekł do 

Niego Piotr: „Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał”. Odpowiedział mu 

Jezus: „Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną”. 
 

Jezus pragnie nas kochać obmywając nasze rany, ubrudzone stopy czy ręce. 

Pragnie stać się naszym sługą. Jezus oczekuje, że pozwolimy Mu się 

kochać. Jezus oczekuje, że oddamy Mu swoje rany, trudności i 

traumatyczne sytuacje. 
 

Czy pozwalasz kochać się Jezusowi? Czy potrafisz przyjść i oddać Mu 

siebie? Pomódl się: Jezu, nie potrafię kochać i nie potrafię przyjmować 

miłości. Proszę Cię naucz mnie kochać. 
 

3 kwietnia 2015 – Wielki Piątek     Iz 52,13-53,12; Ps 31,2-25; Hbr 4,14-16; 5,7-9; 

 J 18,1-19,42 

NAWRACAĆ SIĘ, TO POKONAĆ NASZĄ NIEWIARĘ 

Hbr 4, 15-16 

Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć 

naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze 

podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu 

łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej chwili. 
 

 


