wybrania. Wybranie jest zawsze sankcjonowane aktem wiary. Człowiek
może przyjąć zaproszenie, ale może także je odrzucić. Prośmy zatem o
łaskę wiary, która uzdolni nas do odkrycia i przyjęcia Bożego wybrania.

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO

Czy odkryłeś już swoje wybranie i misję, która wypływa z tego wybrania?
Czy prosisz z determinacją o pogłębianie swojej wiary? Pomódl się: Jezu,
dziękuję Ci za łaskę wiary. Dziękuję za odkrycie głębi mojego wybrania.
25 maja 2019, sobota
Dz 16,1-10; Ps 100,1-5; J 15,18-21
SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO,
TO DOŚWIADCZAĆ NIENAWIŚCI ŚWIATA
J 15, 18-19
Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził.
Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale
ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata,
dlatego was świat nienawidzi.
Chrześcijanin, żyjący radykalnie Ewangelią, rodzi albo zachwyt, albo
sprzeciw otoczenia. Nie pozostawia nikogo obojętnym, ponieważ jest osobą
jednoznaczną. Nienawiść świata to właściwy objaw życia duchem
Ewangelii. Prośmy zatem Jezusa o odwagę życia duchem Ewangelii.
Czy żyjesz radykalnie duchem Ewangelii? Czy posiadasz głębokie więzi z
Jezusem? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za dar głębokich więzi z Tobą.
Dziękuję za dar wiary.
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19 maja 2019, niedziela
Dz 14, 21-27; Ps 145, 8-13; Ap 21, 1-5; J 13, 31-35
SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO,
TO ODKRYĆ MIŁOŚĆ WZAJEMNĄ
J 13, 34-35
Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja
was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy
poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie
miłowali.
Słowo Boże Nowego Testamentu dużo i jednoznacznie pisze o miłości
wzajemnej. Wydaje się jednak, że owa miłość nie funkcjonuje w praktyce,
w dniu codziennym. Najbardziej przyswojoną mamy miłość „pogrzebową”.
Nie interesowaliśmy się sąsiadem, kolegą, nauczycielem w ciągu życia, ale
na pogrzeb dotarliśmy. Nie widzieliśmy potrzeby złożyć życzeń
imieninowych czy urodzinowych, przyjść do szpitala w odwiedziny, ale
poczuliśmy się w obowiązku przyjść na pogrzeb. Prośmy Jezusa do
odkrycia miłości wzajemnej w życiu codziennym.
Czy dostrzegasz drugiego człowieka w swojej codzienności w prostych
gestach życzliwości, pamięci? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci, że uczysz
mnie każdego dnia miłości wzajemnej.

20 maja 2019, poniedziałek
Dz 14,5-18; Ps 115,1-16; J 14,21-26
SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO,
TO PROSIĆ O DUCHA ŚWIĘTEGO
J 14, 25-26
To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty,
którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i
przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.
Nie można być chrześcijaninem bez Ducha Świętego. Kościół narodził się
w dniu zesłania Ducha Świętego. Tylko Duch Święty ma moc na nowo
tworzyć Kościół i ożywiać go od wewnątrz. Zacznijmy zatem prosić Ojca
niebieskiego o Ducha Świętego w naszym życiu, aby On nas wszystkiego
nauczył i przypomniał co jest ważne w naszym życiu.
Czy zapraszasz Ducha Świętego do swojej codzienności? Czy jesteś
człowiekiem Ducha Świętego? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za Twojego
Ducha Świętego. Dziękuję za odkrycie Jego mocy.
21 maja 2019 wtorek
Dz 14,19-28; Ps 145,10-21; J 14,27-31
SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO,
TO DOŚWIADCZAĆ POKOJU
J 14, 27
Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam
daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka.
Jezus zmartwychwstały przychodzi do człowieka z podstawowym darem
jakim jest pokój. Człowiek często żyje w lęku. Nie realizuje swojej misji
życiowej, ponieważ często jest paraliżowany przez lęk. Jezus
zmartwychwstały jest dawcą i źródłem pokoju. Słowo Boże mówi o
szukaniu pokoju. Prośmy Jezusa o głęboki dar pokoju.
Czy doświadczasz wewnętrznego pokoju w życiu codziennym? Co zabiera
ci twój pokój? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za Twój pokój. Dziękuję, że
tworzysz ze mnie człowieka pokoju.
22 maja 2019, środa
Dz 15,1-6; Ps 122,1-5; J 15,1-8
SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO,
TO DOŚWIADCZAĆ GO NA MODLITWIE ZE SŁOWEM BOŻYM
J 15, 4
Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może
przynosić owocu sama z siebie – jeżeli nie trwa w winnym krzewie – tak
samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.

Cóż oznacza w praktyce trwać w Jezusie? Na co dzień oznacza wierność
modlitwie ze słowem Bożym. Bóg żywy jest obecny w Swoim słowie i
objawia się w Swoim słowie. Wierność modlitwie ze słowem Bożym ma
moc przeprowadzić nas przez największe kryzysy naszego życia. Prośmy
zatem Jezusa o łaskę wierności modlitwie.
Jak wygląda twoja wierność modlitwie ze słowem Bożym? Czy to
spotkanie daje ci odwagę podejmowania trudnych i radykalnych decyzji?
Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci, że mogę Cię spotkać na codziennej
modlitwie ze słowem Bożym. Dziękuję za łaskę wiary.
23 maja 2019, czwartek
Dz 15,7-21; Ps 96,1-10; J 15,9-11
SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO,
TO ODKRYĆ MĄDROŚĆ BOŻYCH PRZYKAZAŃ
J 15, 9-10
Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości
mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w
miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w
Jego miłości.
Współczesnemu człowiekowi trudno uwierzyć, że jakieś przykazania mogą
być wyrazem miłości Boga do człowieka. Owe przykazania nie są prawem
dla prawa. Boże przykazania wypływają z mądrości Bożej. Przestrzeganie
tych praw chroni człowieka przed nieszczęściami, których nie musi wcale
doświadczać. Zacznijmy zatem prosić o odkrycie Bożej miłości w Jego
przykazaniach.
Czym są dla ciebie przykazania Boże? Czy odkryłeś mądrość tych
przykazań? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za odkrycie mądrości w Twoich
przykazaniach. Dziękuję za dar wiary.
24 maja 2019, piątek
Dz 15,22-31; Ps 57,8-12; J 15,12-17
SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO,
TO ODKRYĆ GŁĘBIĘ SWOJEGO WYBRANIA
J 15, 16-17
Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to,
abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam
wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję,
abyście się wzajemnie miłowali.
Wybranie pochodzi z greckiego słowa ecloge (od ek-legomai: zbierać z).
Wybranie to oddzielenie z myślą o specjalnym przeznaczeniu.
Potrzebujemy odkryć swoje własne wybranie i misję, która wypływa z tego

