
     Słowo do rozważania na trzeci 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  

J 8, 4-36: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ka dy, kto popełnia grzech, jest 
niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa 
na zawsze. Je eli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywi cie wolni. 
 

Dla nabycia pokory warto czasem przypomnieć sobie swoje upadki i zobaczyć, że grzech zniewalał. Aby być 
wolnym, trzeba podjąć decyzję zerwania z każdym wiadomym i dobrowolnym grzechem. 

 
roda  

Dz. Ap. 19, 18-20: Przychodziło te  wielu wierzących, wyznając i ujawniając swoje 
uczynki. I wielu te  z tych, co uprawiali magię, poznosiło księgi i paliło je wobec 
wszystkich. Warto ć ich obliczono na pięćdziesiąt tysięcy denarów w srebrze. Tak 
potę nie rosło i umacniało się słowo Pańskie. 

Aby rosło w Tobie i umacniało się słowo Pańskie, trzeba zerwać z wszelką magią i bałwochwalstwem. Jest to 
też warunkiem uzdrowienia. W życiu trzeba położyć nadzieję w Bogu. 

Czwartek  

Mt 18, 21-22: Wtedy Piotr zbli ył się do Niego i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, 
je li mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy a  siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie 
mówię ci, e a  siedem razy, lecz a  siedemdziesiąt siedem razy. 
 
Przebaczenie nie oznacza braku negatywnych emocji, pojednania z krzywdzicielem, je li to niemożliwe. 
Oznacza zaniechanie zemsty. Modlitwa wstawiennicza może także pomóc w uporaniu się z emocjami po 
każdym zranieniu. 

 

Piątek  

Jk 5, 16-18: Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, 
by cie odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa 
sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, by deszcz 
nie padał, i nie padał deszcz na ziemię przez trzy lata i sze ć miesięcy. I znów błagał, i 
niebiosa spu ciły deszcz, a ziemia wydała swój plon.  
 

Popro  Boga o uzdrowienie swojego stosunku do sakramentu pojednania, aby widzieć w nim spotkanie z 

Ojcem, aby się nie lękać. Popro  o wiarę. Podczas jutrzejszej modlitwy dużo zależeć będzie też od Twojej 

wiary! 

 

 

 

 

 

 



Sobota – modl wstawiennicze  

Rdz. 3, 13-15: Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: «Dlaczego to uczyniła ?» Niewiasta 
odpowiedziała: «Wą  mnie zwiódł i zjadłam». Wtedy Pan Bóg rzekł do wę a: (…) 
Wprowadzam nieprzyja ń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje, a 
potomstwo jej: ono zmia d y ci głowę, a ty zmia d ysz mu piętę». 
 
Ta zapowiedź odnosi się do Ko cioła-Niewiasty, ale i do Maryi. Ko ciół swoją modlitwą zwycięża, zwycięża 
także Niewiasta. Powierzaj Maryi swoją walkę duchową, dzisiejszą modlitwę.  

 

Niedziela 

J 20, 19-23: Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, 
gdy drzwi były zamknięte z obawy przed ydami, przyszedł Jezus, stanął po rodku i 
rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się 
zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak 
Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział 
im: «We mijcie Ducha więtego! Którym odpu cicie grzechy, są im odpuszczone, a 
którym zatrzymacie, są im zatrzymane». 
 

Ten tekst jest czytany w Niedzielę Miłosierdzia. Jaka jest moja ufno ć w Boże miłosierdzie, w moc 

odpuszczenia grzechów, w moc sakramentu pojednania-spowiedzi? Popro  dzi  o przymnożenie tej wiary. 

Popro  o utrwalenie skutków modlitw wstawienniczych, o zwycięstwo Boga w Twoim życiu. 
 
 

Poniedziałek 

Mt 4, 1-11: Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. 
A gdy przepo cił czterdzie ci dni i czterdzie ci nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy 

przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Je li jeste  Synem Bo ym, powiedz, eby te 
kamienie stały się chlebem». Lecz On mu odparł: «Napisane jest: Nie samym chlebem 
yje człowiek, lecz ka dym słowem, które pochodzi z ust Bo ych». Wtedy wziął Go 

diabeł do Miasta więtego, postawił na naro niku wiątyni i rzekł Mu: «Je li jeste  
Synem Bo ym, rzuć się w dół, jest przecie  napisane: Aniołom swoim rozka e o tobie, a 
na rękach nosić cię będą, by  przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień». Odrzekł mu 
Jezus: «Ale jest napisane tak e: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga 
swego». Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie 
królestwa wiata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, je li 
upadniesz i oddasz mi pokłon». Na to odrzekł mu Jezus: «Id  precz, szatanie! Jest 
bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu słu yć 
będziesz». Wtedy opu cił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu. 
 

Nawet Jezus był kuszony. Mimo uzdrowienia, pokusa znów przyjdzie. Trzeba ją odpierać, aby nie nastąpił 
powrót do poprzedniego stanu grzechy, choroby, braku przebaczenia. Jezus uczy, jak odpierać pokusy.  
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