
niewdzięczność, umiera przez rezygnację z dobra, które mu się należy. 
Chrześcijanin umiera po to, aby zmartwychwstać tak jak Jezus.  
 
Czy świadomie przyjmujesz swoją małą śmierć w codzienności? Jak na nią 
reagujesz? Pomódl się: Jezu, dziękuję, że jesteś w mojej śmierci. Dziękuję, 
że mogę zmartwychwstać. 
 
24 kwietnia 2021, sobota          Dz 9, 31-42; Ps 116, 12-17; J 6, 55. 60-69 

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO W JEGO ZNAKACH 
PEŁNYCH MOCY 

Dz 9, 39-41 
Otoczyły go wszystkie wdowy i pokazywały mu ze łzami w oczach chitony i 
płaszcze, które zrobiła im Gazela za swego życia. Po usunięciu wszystkich 
Piotr upadł na kolana i modlił się. Potem zwrócił się do zwłok i rzekł: 
„Tabito, wstań!” A ona otworzyła oczy i zobaczywszy Piotra, usiadła. Piotr 
podał jej rękę i podniósł ją. Zawołał świętych i wdowy, i ujrzeli ją żywą. 
 
Są ludzie, którzy żyją dla innych. Taką osobą była Tabita, która uczyniła 
wiele dobrego potrzebującym. Jej dobro i miłość sprawiły, że kobiety 
wyprosiły u Piotra jej wskrzeszenie. Ludzie, tacy jak Tabita, są podobni do 
Boga żywego. Od nas zależy czy takie osoby będą miały siły do życia 
pośród osób obojętnych i bez miłości. 
 
Czy dostrzegasz w swoim środowisku osoby dobre i hojne we wspieraniu 
innych? Czy należysz do tych osób? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za 
osoby dobre i hojne, które postawiłeś w moim życiu. Dziękuję, że mam 
możliwość spotkania takich osób i okazania im wdzięczności. 
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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) 
 

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO 

 
18 kwietnia 2021, niedziela           Dz 3,13-19; Ps 4,2-9; 1 J 2,1-5; Łk 24,35-48 

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO,  
TO DOŚWIADCZYĆ JEGO POKOJU 

Łk 24, 36-38a 
A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój 
wam! Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł 
do nich: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w 
waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie 
Mnie.  
 
Jezus jest większy od naszych lęków. Pragnie wejść w nasze lęki, w nasze 
rozczarowania, w nasze rozgoryczenie i powiedzieć: Pokój wam! 
Pierwszym darem Jezusa Zmartwychwstałego jest Jego pokój. I dzisiaj nam 
pragnie powiedzieć: Dotknijcie Mnie! Spotkacie mnie w swoich ranach, w 
swoich lękach, we wszystkich sytuacjach trudnych i traumatycznych.  
 
Czy zapraszacie Jezusa do swoich lęków, rozczarowań, sytuacji trudnych 
czy wręcz traumatycznych? Pomódl się: Jezu, dziękuję, że 
zmartwychwstałeś. Dziękuję za Twój pokój.  
 
19 kwietnia 2021, poniedziałek        Dz 6,8-15; Ps 119,23-30; J 6,22-29 

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO,  
TO DOŚWIADCZAĆ JEGO CIERPIENIA 

Dz 6, 8-9 
Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. 
Niektórzy zaś z synagogi, zwaną synagogą Libertynów i Cyrenejczyków, i 
Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, wystąpili do 



rozprawy ze Szczepanem.  
 
Cuda i znaki Szczepana były powodem jego cierpienia i ostatecznie 
ukamienowania. Co to oznacza także dla nas? Przez wszystko co czynimy 
w naszym życiu zgodnie z wolą Bożą będziemy doświadczać tego co 
doświadczał Jezus i pierwsi uczniowie, odrzucenia, prześladowania, a 
nawet śmierci. Chrześcijanin bowiem ze swojej istoty ma być drugim 
Chrystusem.  
 
Czy rozeznajesz i pełnisz wolę Bożą w swoim życiu? Jak reagujesz na 
cierpienie i prześladowania? Pomódl się: Jezu, dziękuje Ci za Twoje 
zmartwychwstanie. Dziękuję, że mogę być do Ciebie podobny.  
 
20 kwietnia 2021, wtorek     Dz 7,51-59;8,1; Ps 31,3-21; J 6,30-35 

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO,  
TO WZRASTAĆ W ODWADZE MÓWIENIA PRAWDY 

Dz 7, 51-52 
Twardego karku i opornych serc i uszu! Wy zawsze sprzeciwiacie się 
Duchowi Świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy. Któregoż z proroków nie 
prześladowali wasi ojcowie? Pozabijali nawet tych, którzy przepowiadali 
przyjście Sprawiedliwego. A wyście zdradzili Go teraz i zamordowali.  
 
Szczepan tylko pod wpływem Ducha Świętego mógł być tak odważny, aby 
powiedzieć słowa, które wzbudziły gniew i zgrzytanie zębami, a ostatecznie 
doprowadziły go do ukamienowania. Jezus i dzisiaj wzywa nas, abyśmy 
byli odważni Jego odwagą, abyśmy tam gdzie potrzeba mówili prawdę, 
która nie jest poprawna politycznie. Potrzebujemy Jego odwagi i nowego 
wylania Ducha Świętego.  
 
Czy masz odwagę mówić prawdę? Czy masz odwagę w sprzeciwianiu się 
złu w Twojej rodzinie, w Twoim środowisku? Pomódl się: Jezu, proszę Cię 
o Twoją odwagę mówienia prawdy. Proszę Cię o Twojego Ducha Świętego.  
 
21 kwietnia 2021, środa               Dz 8,1-8; Ps 66,1-7; J 6,35-40 

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO,  
TO IŚĆ I GŁOSIĆ JEGO ZMARTWYCHWSTANIE 

Dz 8, 1b-2 
Wybuchło wówczas wielkie prześladowanie w Kościele jerozolimskim. 
Wszyscy z wyjątkiem Apostołów, rozproszyli się po okolicach Judei i 
Samarii. Szczepana zaś pochowali ludzie pobożni z wielkim żalem.  
 
Prześladowanie w Kościele jerozolimskim sprawiło, że Dobra Nowina o 
Jezusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym mogła rozprzestrzeniać się 
dalej. Często Bóg dopuszcza prześladowania w naszym życiu, aby Dobra 

Nowina o Jezusie mogła rozprzestrzeniać się w naszym miejscu pracy, w 
naszym środowisku życia. Często bowiem człowiek ma tendencje do 
zamykania się w swoim domu i w swoim poczuciu bezpieczeństwa. Często 
Bóg dopuszcza trudne doświadczenia w naszym życiu, abyśmy nie 
zamknęli się w sobie.  
 
Czy doświadczasz Jezusa Zmartwychwstałego w swoim życiu? Czy 
objawiasz Go innym? Pomódl się: Jezu, uzdolnij mnie do głoszenia Twojej 
Dobrej Nowiny. Dziękuję za odwagę.  
 
22 kwietnia 2021, czwartek    Dz 8, 26-40; Ps 66, 8-9-20; J 6, 44-51 

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO,  
TO WZRASTAĆ W POSŁUSZEŃSTWIE 

Dz 8, 26-28 
Anioł Pański powiedział do Filipa: „Wstań i pójdź około południa na drogę, 
która prowadzi z Jerozolimy do Gazy: jest ona pusta”. A on poszedł. 
Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworzanin 
królowej etiopskiej Kandaki, zarządzający całym jej skarbcem, i wracał, 
czytając w swoim wozie proroka Izajasza.  
 
Filip usłyszał wezwanie Boże, aby pójść w określone miejsce i to miejsce 
odludne i wykonał to, co usłyszał. Filip był posłuszny wezwaniu Bożemu. 
Owocem tego posłuszeństwa było chrzest urzędnika etiopskiego, który 
przyjął Jezusa jako swojego Pana. Potrzebujemy wzrastać w posłuszeństwie 
głosowi Bożemu, aby oglądać wielkie dzieła w swoim życiu.  
 
Czy odkryłeś moc posłuszeństwa w swoim życiu? Czy prosisz Jezusa o 
wzrastanie w posłuszeństwie Jego wezwaniom? Pomódl się: Jezu, dziękuję 
Ci za moc posłuszeństwa Tobie w moim życiu. Dziękuję za moje wzrastanie 
w posłuszeństwie Tobie.  
 
23 kwietnia 2021, piątek (uroczystość świętego Wojciecha)      

Dz 1,3-8; Ps 126,1-6; Flp 1,20-30; J 12,24-26 
SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO,  
TO SPOTKAĆ GO W SWOJEJ ŚMIERCI 

J 12, 24-25 
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w 
ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeśli obumrze, przynosi plon 
obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na 
tym świecie, zachowa je na życie wieczne.  
 
Dla chrześcijanina, który ma być drugim Chrystusem, spotkanie 
Zmartwychwstałego oznacza umieranie w swojej codzienności – czy tego 
chcemy czy nie. Chrześcijanin umiera przez niezrozumienie, umiera przez 


