Słowo do rozważania na pierwszy tydzień seminarium
Jezus daje życie za Ciebie!
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!

TRZECI TYDZIEŃ

Wtorek

„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem Wytrwajcie w miłości mojej! ...Jeśli będziecie zachowywać
moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w
Jego miłości” (J15; 9-10)
Czy wierzę, że jestem ukochanym Dzieckiem Boga, że Jego przykazania są drogowskazami miłości dla mnie.
Co mnie motywuje do przestrzegania przykazań, miłość czy strach przed karą Bożą? Rozmawiaj z Bogiem,
powiedz mu o swoich lękach, o tych przykazaniach, które może są dla Ciebie trudne. Podziękuj Bogu za to, że
dał Ci przykazania, abyś był szczęśliwy i doszedł do zjednoczenia z Nim w niebie.
Środa

"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie
zginął, ale miał życie wieczne" J 3, 16
Czy widzę w ofierze Chrystusa wielkość Bożej Miłości do mnie?
Czy wierzę, że każdy mój grzech, nawet ten najcięższy został pokonany przez Jezusa na krzyżu?
Czwartek

„Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu,
to samych siebie oszukujemy
i nie ma w nas prawdy.
Jeżeli wyznajemy nasze grzechy,
[Bóg] jako wierny i sprawiedliwy
odpuści je nam
i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.”( 1J, 1, 8-9)
Czy uznaję mój grzech Czy staję w prawdzie o sobie? Czy widzę te miejsca, gdzie jestem szczególnie słaby i
najczęściej upadam? Zaproś Pana do tego co jest Twoją słabością, trudem i proś, aby Cię z tego wyzwolił.
Piątek
„Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza
moja”
Gdy zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto zbliżył się trędowaty, upadł przed Nim i prosił Go:
«Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». [Jezus] wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: «Chcę, bądź
oczyszczony!» (Mt.8,1-3).
Jak podchodzę do spowiedzi, czy dbam o to, żeby była regularna, nawet, gdy nie mam grzechu ciężkiego?
Czy widzę w kapłanie Boga miłosiernego i przebaczającego? Czy naprawdę otwieram serce przed nim, nawet

w kwestii wątpliwości, pokus, słabości? Pomyśl o czym nie mówisz spowiednikowi, co uważasz za mało
istotne, a jednak Cię dręczy. Powiedz o tym na najbliższej spowiedzi. Pokaż to Panu, aby mógł Cię uleczyć.
Sobota
„Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe” (Mt, 26, 41)
„Przeniknij i poznaj moje serce, Boże, wypróbuj mnie i rozeznaj moje ścieżki!
Zobacz, czy idę drogą nieprawą, poprowadź mnie drogą odwieczną!” (Ps 139, 23-24).
Czy dbam o to żeby mieć czas na codzienną modlitwę osobistą. Czy rozmawiam z Bogiem o swoich planach,
zamierzeniach, działaniach? Czy pytam Go jaka jest Jego wola nawet w zwykłych sprawach dnia
codziennego?
Niedziela
Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało
moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a Ja w nim. (J 6.54-56)
Czym jest dla mnie Eucharystia, czy jest to dla mnie spotkanie z Żywym Bogiem, najlepszym Przyjacielem,
czy tylko obowiązek niedzielny? Dziś w niedzielę postaraj się o szczególną uważność na Mszy św. Podziękuj
Bogu za ten sakrament, w którym możesz się z Nim jednoczyć.
Poniedziałek
„…i odpuść nam nasze grzechy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”
Czy mam świadomość tego, że jako grzesznik, któremu Pan tak wiele wybaczył i ja muszę okazywać
miłosierdzie innym? Nawet tym, którzy są dla mnie trudem lub mnie ranią?
Módl się za grzeszników, módl się szczególnie za tych, którzy zawinili wobec Ciebie, ofiaruj za nich Koronkę
do Miłosierdzia Bożego.
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