8 maja 2021, piątek – uroczystość świętego Stanisława, biskupa

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO

Dz 20,17-36; Ps 100,1-5; Rz 8,31-39; J 10,11-16

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO,
TO UJRZEĆ SIEBIE OCZAMI BOGA
Rz 8, 31-33
Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który
nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże
miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z
oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który
usprawiedliwia?
Ważne jest ujrzeć siebie oczami Boga żywego. Ujrzeć i doświadczyć, że
jesteśmy bezcenni, dlatego, że Jezus oddał za nas swoje życie. Nie jest
ważne jak widzą mnie inni, tylko jak widzi mnie Bóg. On zna moje serce i
zna moją historię życia. Czy odkryłeś Bożą miłość? Czy uwierzyłeś Bożej
miłości?
Czy potrafisz spojrzeć na siebie oczami Boga? Co mówi o Tobie? Pomódl
się: Jezu, dziękuję Ci, że spoglądasz na mnie. Dziękuję, że mnie nie
potępiasz.

2 maja 2021, niedziela
Dz 9,26-31; Ps 22,26-32; 1 J 3,18-24; J 15,1-8
SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO,
TO UPODABNIAĆ SIĘ DO JEZUSA
J 15, 1-6
Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie.
I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie,
a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni.
Trwanie w Jezusie oznacza zapraszanie Ducha Świętego, aby uzdalniał
mnie do czytania Słowa Bożego i wprowadzania je w życie, dokonywania
koniecznych zmian, których domaga się przeczytane słowo. Wielokrotnie
jest to dłuższy proces, ale najważniejsze, że w niego chcemy wejść i
poddawać się oczyszczeniu. Najważniejsze nie jest, że czegoś nie
potrafimy, najważniejsze jest, czy chcemy to radykalnie wprowadzić w
życie.
Czy pragniesz radykalnie zmienić swoje życie i upodobnić się do Jezusa?
Czy wsłuchujesz się w Słowo Boże i wprowadzasz je w życie? Pomódl się:
Jezu, daj mi pragnienie radykalnego upodabniania się do Ciebie. Daj mi
głód Słowa Bożego.
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3 maja 2021, poniedziałek – uroczystość NMP Królowej Polski, głównej
patronki Polski
Ap 11, 19a; 12, 1-10; Jdt 13, 18-20; Kol 1, 12-16; J 19, 25-27
SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO,
TO WZRASTAĆ W MENTALNOŚCI ZWYCIĘZCY
Ap 12, 4b-5
Smok stanął przed mającą urodzić Niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi,
pożreć jej Dziecko. I porodziła Syna – mężczyznę, który będzie pasł

wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do
Jego tronu.
Jesteśmy zwycięzcami, jeśli jesteśmy ludźmi wiary. Jezus na Golgocie
zwyciężył każdy grzech, każdego demona i każdą chorobę. Potrzebujemy
wzrastać w wierze, aby wzrastać w mentalności zwycięzcy. Potrzebujemy
wzrastać w wierze powołującej się na obietnice w słowie Bożym.
Potrzebujemy powoływać się na fakty zawarte w słowie Bożym, bo Bóg
żywy ma zawsze moc realizacji swoich obietnic.
Czy wierzysz i doświadczasz, że Jezus jest zwycięzcą nad grzechem,
diabłem i każdą chorobą? Czy wzrastasz w mentalności zwycięzcy przez
wiarę? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci, że jesteś ostatecznym zwycięzcą w
moim życiu. Dziękuję za dar wiary.
4 maja 2021, wtorek
Dz 14,19-28; Ps 145,10-21; J 14,27-31
SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO,
TO DOŚWIADCZYĆ DARU 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 lęka!
Pokój to podstawowy dar Jezusa Zmartwychwstałego. On pragnie wchodzić
do naszych lęków i niepokojów, bo On doskonale wie, że lęki towarzyszą
człowiekowi. Potrzebujemy pokoju, aby normalnie żyć i normalnie
podejmować właściwe decyzje. Jezus jest Panem i źródłem pokoju.
Czy pragniesz spotkać się z Jezusem Zmartwychwstałym? Czy jesteś
człowiekiem pokoju? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za Twój pokój. Spraw,
abym stał się człowiekiem pokoju.
5 maja 2021, środa
Dz 15, 1-6; Ps 122, 1-5; J 15, 1-8
SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO,
TO PRAGNĄĆ PRZYNOSIĆ OWOC OBFITY
J 15, 1-2
Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go
uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a
każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy.
Potrzebujemy pragnąć czegoś więcej w swoim życiu. Potrzebujemy pragnąć
spotkać się z Bogiem żywym coraz głębiej. Potrzebujemy pragnąć spotkać
Jezusa zmartwychwstałego. Pragnienia bowiem otwierają nam kolejne
drzwi w życiu duchowym. Realizacja pragnień, zwłaszcza tych głębszych,
dokonuje się przez oczyszczenie. Potrzebujemy zaakceptować czas trudnej

łaski, bo taką łaska jest oczyszczenie.
Czego pragniesz? Nazwij te pragnienia, ale także proś Jezusa o pragnienie
przynoszenia obfitego owocu. Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za moje
pragnienia zwłaszcza te dotyczące Ciebie.
6 maja 2021, czwartek – święto Apostołów Filipa i Jakuba
1 Kor 15,1-8; Ps 19,2-5; J 14,6-14

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO,
TO SPOTKAĆ GO NA SWÓJ SPOSÓB
1 Kor 15,5-8
I że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż
pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś
pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W
końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi.
Jezus Zmartwychwstały pragnie ukazać się każdemu, kto pragnie się z Nim
spotkać, nawet poronionemu płodowi, do którego porównuje się Paweł
Apostoł. Jezus objawi się tak jak tego potrzebujesz. Jesteś inny od każdego
na tym świecie. Jezus pragnie przyjść do Ciebie w sposób przeznaczony
tylko dla Ciebie. Tylko czy tego pragniesz?
Czy pragniesz spotkać Jezusa Zmartwychwstałego? Co jest dla Ciebie
ważne w tym spotkaniu? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci, że pragniesz się ze
mną spotkać. Dziękuję, że pragniesz przyjść do mnie na mój sposób.
7 maja 2021, piątek
Dz 15, 22-31; Ps 57, 8-12; J 15, 12-17
SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO,
TO STAĆ SIĘ JEGO PRZYJACIELEM
J 15, 14-15
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już
was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale
nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co
usłyszałem od Ojca mego.
Przyjaciel Boga to człowiek będący z Nim w bliskich relacjach. Ufający Mu
i będącym posłuszny Jego wezwaniom. Jezus zaprasza nas dzisiaj, abyśmy
pragnęli być przyjaciółmi Boga, którym powierza Swoje tajemnice i
pragnienia serca. Jaka jest nasza decyzja?
Czy pragniesz być przyjacielem Boga? Czy wzrastasz w zaufaniu do jego
prowadzenia w sytuacjach, które są dla ciebie niezrozumiałe? Pomódl się:
Jezu, dziękuję Ci, że pragniesz być moim przyjacielem. Proszę Cię o łaskę
dojrzewania do tej przyjaźni.

