
     Słowo do rozwa ania na pierwszy tydzień Strumieni Ducha   

                        „Przeleję Ducha Mego aby cie ożyli” 
 

Codzienne rozważanie Słowa rozpoczynaj od modlitwy do Ducha więtego by czynił            
Słowo dla Ciebie żywym, pro  o wstawiennictwo Maryję by wypraszała Ci osobiste 
spotkanie w Słowie z Jezusem. 
   

Pamiętaj, że Słowo Boże ma moc nas przemieniać. Bóg mocą Słowa stworzył wiat. Jego 
Słowo może stworzyć nas na nowo! 
 

Wtorek 

„Trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwając na niej w ród dziękczynienia.” (Kol  4,2);  
 
Z wdzięczno cią trwaj przed Panem na modlitwie. Podziękuj za ten czas - czas spotkania z Panem. Pan 

zaprosił Cię, aby  tu był. On tu jest! Mów do Jezusa i nasłuchuj w ciszy tego, co On do Ciebie mówi. 
 

„W Bogu uwielbiam Jego słowo , Bogu ufam , nie będę się lękał ” ( Ps 56, 5); „Zaiste, … słowo, które 
wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie 
spełni pomy lnie swego posłannictwa.”(Iz 55,10-11) 
 

Pan przychodzi do Ciebie w Swoim Słowie, jest obecny w Nim. Uwielbiaj Boga!  Jego Słowo ma moc! Jest 
Słowem prawdy, Słowem yciodajnym, Słowem miło ci, Słowem podnoszącym! Popro  Pana o wytrwało ć i 
wierno ć w rozwa aniu Jego Słowa. Pro  Pana, by Słowo „mówiło do Ciebie”. Słuchaj co Bóg pragnie Ci 
powiedzieć.  
 

Środa 
 „Teraz więc słuchaj, Jakubie, mój sługo, Izraelu, którego wybrałem! Tak mówi Pan, twój sprawca, twój 

twórca od narodzenia, twój wspomo yciel: Nie bój się, sługo mój, Jakubie, Jeszurunie, którego wybrałem. 
Bo rozleję wody po spragnionej glebie i zdroje po wyschniętej ziemi. Przeleję Ducha mego na twoje plemię 
i błogosławieństwo moje na twych potomków. Wyrastać będą jak trawa w ród wody, jak topole nad 
bie ącymi wodami. Jeden powie: "Nale ę do Pana", a drugi się nazwie imieniem Jakuba, inny za  napisze 
na swej ręce: "Pan" i otrzyma imię Izrael.”(Iz 44,1-5); „Udzielę wam mego ducha po to, by cie 

o yli”(Ezech 37,14) „W ostatnim za , najbardziej uroczystym dniu więta, Jezus stojąc zawołał dono nym 
głosem: «Je li kto  jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: 
Strumienie wody ywej popłyną z jego wnętrza». A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący 
w Niego” (J 7,37-9) 

Czy pragniesz, by obietnica Pana się wypełniła? Czy pragniesz Ducha więtego, by obmył Twoje serce i 
wszystko co jest wyschnięta ziemią w Twoim yciu? Módl się o wiarę w wypełnienie obietnicy Pana! 

Czwartek 

„Jezus [Powiedział]  :  «Jam jest chleb ycia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie 
wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. ... Je li kto spo ywa ten chleb, będzie ył na wieki. … [Kto spo ywa moje 
Ciało i pije moją Krew, ma ycie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.]  «Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam: Je eli nie będziecie spo ywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie 
będziecie mieli ycia w sobie.   55 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym 
napojem. Kto spo ywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. … ten, kto Mnie spo ywa, 
będzie ył przeze Mnie. …” (J 6,35-62) 

 

Uwielbiaj Pana za dar Eucharystii. Postanów sobie wypatrywać Jego obecno ci w czasie Eucharystii, 
traktować ka dą Eucharystię jak spotkanie z Nim. Jezus w Swej czułej miło ci wydaje się Tobie pod postacią 
Chleba, pragnie by  Go przyjmował, pragnie być z Toba w Komunii, pragnie by dzięki temu było ycie w 
Tobie. Pan poprzez dotyk wchodzi z Tobą w intymną relację, przytula Cię, przygarnia. Jezus czeka 

codziennie na Ciebie. Czym dla Ciebie jest Eucharystia? Jak ją przezywasz? 

 

 



Piątek 

„Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny . Uplótłszy wieniec z ciernia wło yli Mu na 
głowę , a do prawej ręki dali Mu trzcinę . Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego , mówiąc : « Witaj 
, Królu ydowski !» Przy tym pluli na Niego , brali trzcinę i bili Go po głowie . A gdy Go wyszydzili , zdjęli 
z Niego płaszcz , wło yli na Niego własne Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzy owanie (Mt 27, 28-31) 
Jezus dobrowolnie przyjął cierpienie i mierć na krzy u. Umarł, aby  Ty mógł yć. Wziął na Siebie 
wszystkie Twoje grzechy, choroby, słabo ci.  Zrobił to z niepojętej miło ci do Ciebie. Adoruj 
Ukrzy owanego Pana. Czy wierzysz w Jezusa? Co to dla Ciebie znaczy wierzyć w Jezusa? 

 

Sobota 

„...posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy po lubionej mę owi, 
imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.  Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bąd  
pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ». Ona zmieszała się na te słowa i rozwa ała, co miałoby znaczyć to 
pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazła  bowiem łaskę u Boga. Oto 

poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem 
Najwy szego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, 
a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jak e się to stanie, skoro nie znam 
mę a?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch więty zstąpi na Ciebie i moc Najwy szego osłoni Cię. Dlatego te  

więte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bo ym A oto równie  krewna Twoja, El bieta, poczęła w 
swej staro ci syna i jest ju  w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma 

nic niemo liwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja słu ebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego 
słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł.(Łk 1,26 in.) 
 

Rozwa  to Słowo! Zobacz, jak Maryja uwierzyła obietnicy danej Jej przez Boga! Czy pragniesz do wiadczyć 
obecno ci Ducha więtego? Czy jeste  gotowy otworzyć się na Niego, zaprosić Go do swojego ycia? Czy 

wierzysz w obietnicę daną Ci przez Pana? Módl się o pogłębienie swojego pragnienia, o otwarto ć na Ducha 
więtego, o umocnienie w wierze, e Pan wypełni Swoją obietnicę! 

 

Niedziela 

«Ja jestem zmartwychwstaniem i yciem» (J 11, 25); „Ja przyszedłem po to, aby owce miały ycie i miały je 
w obfito ci.” (J 10,10) 
 
Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! Jezus yje! Alleluja!  

Nie zatrzymuj się na krzy u, patrz dalej,  droga Jezusa wiedzie ku Zmartwychwstaniu. Krzy  jest bramą do 
ycia! Pan daje Ci obietnicę ycia w obfito ci.  Czy wierzysz w to, e Jezus Zmartwychwstał? Czy wierzysz 

w Jezusa? Co to dla Ciebie znaczy wierzyć w Jezusa? Pro  Pana o umocnienie w wierze! Uwielbiaj Jezusa 

Zmartwychwstałego! 
 

Poniedziałek 

 „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem po ród nich” (Mt 18,20); „Tak te  i ja 
przyszedłszy do was , bracia , nie przybyłem , aby błyszcząc słowem i mądro cią głosić wam wiadectwo 
Bo e . Postanowiłem bowiem , będąc w ród was , nie znać niczego więcej , jak tylko Jezusa Chrystusa , i to 
ukrzy owanego I stanąłem przed wami w słabo ci i w boja ni , i z wielkim dr eniem . A mowa moja i moje 
głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądro ci , lecz były ukazywaniem 
ducha i mocy , aby wiara wasza opierała się nie na mądro ci ludzkiej , lecz na mocy Bo ej .”(1 Kor 2, 1-5) 
 

Dzi  pierwsze „grupki dzielenia” – czas gromadzenia się w imię Jezusa i wokół Jezusa. Pan przychodzi te  w  

drugim człowieku, poprzez jego dzielenie się yciem. Pro  Pana, by odsłonił przed Toba sens tego czasu. 

Podziękuj Panu za ten czas dzielenia się wiarą, za ten czas wzajemnego ubogacania się. Popro  Ducha 
więtego, aby obdarzył Cię odwagą  wiadczenia o Bogu oraz wzmocnił wiarę, e Pan pragnie się Tobą 

posługiwać, e dzieląc się z innymi swoją wiarą, swoim yciem, prowadzisz innych do Pana. Popro  Ducha 
więtego, aby zabrał z Twego serca  wszelką obawę przed dzieleniem się, przed otwarto cią. Popro  Go, by 

otworzył oczy Twojego serca, na wielkie dzieła jakich dokonuje w Twoim yciu!  
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