
Potrzebujemy skruchy serca, aby doświadczać Bożego wsparcia. Bóg 

bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Potrzebujemy 

także wzrastać w skrusze serca, aby odkrywać Boże myślenie i Boże 

pragnienia. Wszystko inne jest drugorzędne.  
 

Czy odkryłeś wartość skruchy serca? Czy odkryłeś modlitwę skruchy w 

swoim życiu? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za pragnienie skruchy serca. 

Pozwól mi odkryć moc modlitwy skruchy. 
 

1 kwietnia 2017, sobota            Jr 11,18-20; Ps 7,2-12; J 7,40-53 

NAWRACAĆ SIĘ, TO PYTAĆ JEZUSA O JEGO ZDANIE 

Jr 11, 18-19 

Pan mnie pouczył i zrozumiałem; wtedy przejrzałem ich postępki. Ja zaś jak 

potulny baranek, którego prowadzą na zabicie, nie wiedziałem, że powzięli 

przeciw mnie zgubne plany: „Zniszczmy drzewo w pełni jego sił, zgładźmy 

go z ziemi żyjących, a jego imienia niech już nikt nie wspomina!” 
 

Potrzebujemy Bożego wsparcia i Bożego światła przy swoich wyborach. 

Potrzebujemy pytać Jezusa o Jego zdanie. Tylko takie wybory będą 

właściwe i trafione. Bóg żywy zna rzeczywistość i zna przyszłość. Jego 

zdanie jest na wagę złota. 

 

Czy pytasz Jezusa o Jego zdanie? Czy konsultujesz się z Jezusem przy 

swoich decyzjach i wyborach? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za Twoje 

prowadzenie i Twoje światło. Dziękuję za dar wiary. 
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Teksty do medytacji znajdują się na stronie: 

www.strachocin.archidiecezja.wroc.pl.  
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  

 

26 marca 2017, niedziela            1 Sm 16,1-13; Ps 23,1-6; Ef 5,8-14; J 9,1-41 

NAWRACAĆ SIĘ,  

TO SPOGLĄDAĆ NA RZECZYWISTOŚĆ OCZAMI BOGA 

1 Sm 16, 1b. 6-7 

Pan rzekł do Samuela: „Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do 

Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla”. 

Kiedy przybył, spostrzegł Eliaba i powiedział: „Z pewnością przed Panem 

jest jego pomazaniec”. Pan jednak rzekł do Samuela: „Nie zważaj ani na 

jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż odsunąłem go, nie tak bowiem, jak 

człowiek widzi, widzi Bóg, bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan 

widzi serce”. 
 

Bóg żywy widzi inaczej niż człowiek. Bóg widzi serce człowieka, a 

człowiek postrzega tylko to co zewnętrzne. Potrzebujemy czystych oczu, 

aby spoglądać na ludzi i rzeczywistość oczami Boga, oczami serca. 

Potrzebujemy wołać do Boga żywego i prosić o czyste serce, aby spoglądać 

na rzeczywistość i ludzi oczami Boga. 
 

Czy widzisz potrzebę spoglądania na siebie, innych ludzi oczami Boga? 

Czy prosisz Jezusa o dar czystego serca, który pozwala widzieć oczami 

Boga? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za dar czystego serca. Dziękuję, że 

mogę spoglądać na siebie i innych Twoimi oczami. 
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27 marca 2017, poniedziałek         Iz 65,17-21; Ps 30,2-13; J 4,43-54 

NAWRACAĆ SIĘ, TO PRZYJĄĆ BOŻY CZAS 

Iz 65, 17-19 

Oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; nie będzie się wspominać 

dawniejszych dziejów ani na myśl one nie przyjdą. Przeciwnie, będzie 

radość i wesele na zawsze z tego, co Ja stworzę; bo oto Ja uczynię z 

Jerozolimy wesele i z jej ludu – radość. Rozweselę się z Jerozolimy i 

rozraduję się z jej ludu. Już się nie usłyszy w niej odgłosów płaczu ani 

krzyku narzekania. 
 

Bóg żywy ma moc stworzyć nowe niebiosa i nową ziemię – złożył taką 

obietnicę. Ma moc stworzyć to wszystko w swoim czasie, gdy nadejdzie 

pełnia Jego czasu. My potrzebujemy wołać: Jezu, ufam Tobie! i ufać Mu 

ponad wszystko. Ufać Mu, bo jest godny zaufania. 
 

Czy przyjmujesz Boży czas na jego zmiany? Jak reagujesz, gdy według 

ciebie spełnienie obietnic się opóźnia? Pomódl się: Jezu, ufam Tobie!  
 
28 marca 2017, wtorek           Ez 47,1-9,12; Ps 46,2-9; J 5,1-16 

NAWRACAĆ SIĘ,  

TO PRZYJĄĆ TO CO SŁABE I ZLEKCEWAŻONE 

Ez 47, 12 

A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju 

drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie 

wyczerpują; każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ woda dla nich 

przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za 

lekarstwo. 
 

Bóg z chwastów uczynił zioła lecznicze, by służyły człowiekowi. Wszystko 

co od Boga pochodzi, przynosi życie. Potrzebujemy pokory, aby to odkryć i 

zastosować w życiu. Potrzebujemy przyjąć to, co słabe i skromne, aby 

doświadczyć przemiany swojego życia. 
 

Czy odkryłeś i przyjąłeś to co słabe i zlekceważone w twoim życiu? 

Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za to, co słabe w moim życiu. Dziękuję za 

łaskę akceptacji tego co małe i słabe. 
 

29 marca 2017, środa          Iz 49,8-15; Ps 145,8-18; J 5,17-30 

NAWRACAĆ SIĘ, TO DOBRZE PRZEŻYĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ 

Iz 48, 4-9 

Tak mówi Pan: Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham cię, w dniu 

zbawienia przyjdę ci z pomocą. A ukształtowałem cię i ustanowiłem 

przymierzem dla ludu, aby odnowić kraj, aby rozdzielić spustoszone 

dziedzictwa, aby rzec więźniom: „Wyjdźcie na wolność!”, a marniejącym w 

ciemnościach: „Ukażcie się!” 
 

Czas Bożej łaski nadchodzi w naszym „teraz”, które zależy od nas. Tylko na 

„teraz” mamy wpływ. Przeszłość i przyszłość jest poza naszym zasięgiem. 

Nasza teraźniejszość ma wpływ na czas Bożej łaski. Otwarcie się na Bożą 

łaskę następuje dopiero gdy zrozumiemy jaką lekcję daje nam Bóg dzisiaj. I 

to przynosi światło na przyszłość. 
 

Czy odrabiasz swoje lekcje, które przynosi Ci Bóg żywy przez twoją 

rzeczywistość? Czy dostrzegasz światło choćby tylko na jeden krok? 

Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za światło na jeden krok. Dziękuję za dobrze 

odrobione lekcje z mojej teraźniejszości.  
 

30 marca 2017, czwartek       Wj 32,7-14; Ps 106,19-23; J 5,31-47 

NAWRACAĆ SIĘ,  

TO BUDOWAĆ GŁĘBOKIE RELACJE Z BOGIEM 

Wj 32, 7-8 

Pan rzekł do Mojżesza: Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który 

wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko zawrócili z drogi, którą im 

nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca odlanego z metalu, i oddali mu 

pokłon, i złożyli mu ofiary, mówiąc: „Izraelu, oto twój bóg, który cię 

wyprowadził z ziemi egipskiej”. 
 

Nie wystarczy oglądanie znaków i cudów w swoim życiu, aby być wiernym 

Bogu żywemu. Naród Wybrany oglądał znaki i cuda, ale ulepił sobie 

złotego cielca, gdyż zabrakło mu głębokich relacji z Bogiem żywym. Tylko 

głębokie relacje, które buduje się na modlitwie ze słowem Bożym 

zagwarantują nam wierność i bezpieczne przejście przez nasze zagrożenia. 

Wołajmy do Jezusa, aby wlał w nasze serca potrzebę trwania na modlitwie, 

aby być z Nim. 
 

Czy prosisz Jezusa o głęboką relację z Nim jako Bogiem żywym? Pomódl 

się: Jezu, proszę Cię o głód słowa Bożego, o głód bycia z Tobą.  
 

31 marca 2017, piątek          Mdr 2,1-22; Ps 34,17-23; J 7,1-30 

NAWRACAĆ SIĘ, TO WZRASTAĆ W SKRUSZE SERCA 

Ps 34, 19-23 

Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu. Liczne 

są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, ale Pan go ze wszystkich 

wybawia. On czuwa nad każdą jego kością i żadna z nich nie zostanie 

złamana. Pan odkupi dusze sług swoich, nie zazna kary, kto się do Niego 

ucieka. 
 


