
     Słowo do rozważania na pierwszy tydzień seminarium
     Kładę przed Tobą życie i śmierć... Wybieraj!

Codzienne rozważanie Słowa rozpoczynaj od modlitwy do Ducha 
Świętego by czynił Słowo dla Ciebie żywym, proś o wstawiennictwo 
Maryję by wypraszała Ci osobiste spotkanie w Słowie z Jezusem.
  
Pamiętaj, że Słowo Boże ma moc nas przemieniać. Bóg mocą Słowa 
stworzył świat! Jego Słowo może stworzyć nas na nowo!

DRUGI TYDZIEŃ

Wtorek

„Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: 
zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: 
i rzeczywiście nimi jesteśmy”. (1J, 3,1)

Panie, przenikasz i znasz mnie, 
Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. 
Z daleka przenikasz moje zamysły, 
widzisz moje działanie i mój spoczynek 
i wszystkie moje drogi są Ci znane. 
Choć jeszcze nie ma słowa na języku: 
Ty, Panie, już znasz je w całości. 
Ty ogarniasz mnie zewsząd
i kładziesz na mnie swą rękę.
... Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, 
Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. 
Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie,
godne podziwu są Twoje dzieła.” (Ps 139 1-5, 13-14)

Czy wierzysz, że jesteś upragnionym i umiłowanym dzieckiem Boga? Bóg kochał Cię jeszcze przed
Twoim narodzeniem i nieustannie się Tobą zachwyca. Zna każdą Twoją myśl i każdy krok. Modląc sie
tym psalmem spróbuj popatrzeć na siebie oczami Boga. Czy dziękujesz Bogu za dar życia? 

Środa

„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze
Mnie. Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. (J, 14;6, 9) 

Czytajac  Ewangelię  możesz  poznać  Serce  Boga,  zobaczyć  Jego  Miłość  i  działanie  w  ludzkich
sytuacjach. Czy patrząc na Jezusa widzisz serce Ojca? Podziękuj dzisiaj Bogu, za Jego Wcielenie, za
to, że dał się poznać w Jezusie.

Czwartek

„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. (J 15,
13)

Śmierć na krzyżu jest wyrazem największej miłości Boga do Ciebie. Czy uzmysławiasz sobie, że Chry-
stus umarł za Ciebie, zamiast Ciebie? Podziękuj Mu za tą ofiarę.



Piątek

„Nie lękaj się, bo Cię wykupiłem
Wezwałem cię po imieniu, tyś moim
Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą
I gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie
Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się
I nie strawi cie płomień.
Albowiem ja jestem Pan, twój Bóg
Swięty Izraela, twój Zbawca.
Ponieważ drogi jesteś w moich oczach nabrałeś wartości i ja cię miłuję
(...) Nie lękaj się, bo jestem z tobą.” (Iz, 43, 1-4,5)

Bóg jest zawsze obecny w Twoim życiu, mozesz czuć sie bezpieczny, zaufaj Jego słowu, nie jesteś
sam!. Czy wierzysz, że Bóg nigdy Cię nie opuszcza? Czy potrafisz w trudnej sytuacji powiedzieć Ojcu:
Tato, ufam ci bezgranicznie? Proś Pana o dar zaufania do Niego.

Sobota

„Jak  Mnie  umiłował  Ojciec,  tak i  ja  was umiłowałem Wytrwajcie  w miłościi  mojej!  ...Jeśli
będziecie  zachowywać  moje  przykazania,  bedziecie  trwać  w  miłości  mojej,  tak  jak  ja
zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości” (J15; 9-10)

Czy  chcesz  odpowiedzieć  Bogu  na  Jego  Miłość  swoim  życiem?  Jak  podchodzisz  do  przykazań,
Bożych, czy wierzysz, że są one wyrazem Miłości Boga do Ciebie?

Niedziela

„On rzekł do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z 
powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. ...A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na 
ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: Przynieście jeszcze 
ryb, któreście teraz ułowili.”. (J 21, 1-19) 

Czy wierzysz, że Bóg jest z Tobą i chce Ci pomagać w Twoich codziennych sprawach? Czy prosisz
Go o pomoc w wypełninaiu swoich obowiązków, Podziękuj mu za wszystko co udało Ci sie zrobić w
tym tygodniu. Zapraszaj Boga do swojej codzienności.

Poniedziałek

Ojcze Nasz ktoryś jest w Niebie
Święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo twoje
Bądż Wola Twoja, jako w Niebie tak i na ziemi
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

Spróbuj z całym przekonaniem mówić do Ojca słowami tej modlitwy, której nauczył nas Jezus. W tej
modlitwie zamknij całego siebie, Twoje radości, niepokoje, pragnienia...Niech ona na nowo wybrzmi w
Twoim życiu.
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