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Poniedziałek, 26 marca - Łk 1, 26-38 

- Odszukaj w Piśmie św.: Ewangelia św. Łukasza, rozdział 1, 
wersety od 26 do 38. Po modlitwie do Ducha Św. przeczytaj kilka-
krotnie ten tekst z uwagą: Co Słowo Boże mówi twojemu życiu? 
Rozważ i odnieś do siebie także rozważanie zamieszczone poniżej. 
Zakończ modlitwą. 

Ile razy można słuchać tego samego! Ile razy czytać w kół-
ko te same słowa! A jednak wchodząc z wyciszonym sercem 
w medytację tego Słowa znów się zadziwisz. Twoje zniechęcenie 
wobec swojego życia oraz niedowiarstwo są tak silne, że wydają 
Ci się nie do pokonania. Ani śladu nadziei. A jednak dziś sły-
szysz, że „dla Boga nie ma nic niemożliwego”. Czym jesteś, żeby 
Pan Bóg nie mógł w Tobie zrobić porządku? Naprawdę myślisz, 
że nie da Ci rady? Wystarczy Twoja zgoda, aby w całym Twoim 
życiu ogłosić panowanie Jezusa Chrystusa Syna Dawida, panowa-
nie bez końca. Panowanie, które nie zniewala, ale wyzwala! 
Z lęku... Z zagubienia… Z nienawiści… Z Twoich ograniczeń. 
W zamian otrzymasz błogosławione owoce życia. Tak jak Maryja, 
która bez wahania zgodziła się na to, aby Pan Bóg panował w ca-
łym jej życiu.  
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Wtorek, 27 marca - J 8, 21-30 

- Odszukaj w Piśmie św.: Ewangelia św. Jana, rozdział 8, wersety 
od 21 do 30. Po modlitwie do Ducha Św. przeczytaj kilkakrotnie 
ten tekst z uwagą: Co Słowo Boże mówi twojemu życiu? Rozważ 
i odnieś do siebie także rozważanie zamieszczone poniżej. Zakończ 
modlitwą. 

Przyszłość zawsze człowieka intryguje. Stąd wielka po-
czytność horoskopów i innych podobnych bajek... Twoja przy-
szłość jest jasna: „Jeśli nie uwierzycie, pomrzecie w grzechach 
swoich”. Jeśli odrzucisz Jezusa Syna Bożego marne będą widoki 
na Twoją przyszłość - żaden horoskop tego nie zmieni. Wpatruj 
się w krzyż, aby wywyższenie Syna Człowieczego pozwoliło Ci 
zmienić całe życie. Krzyż to nie jest klęska Jezusa! Krzyż to do-
wód Jego wierności Ojcu: „Ja zawsze czynię to, co Jemu się po-
doba”. A Ty? Potrafisz najpierw zapytać Boga: co Jemu podoba 
się w Twoim życiu? Czy liczysz się z Bogiem? 

 

Środa, 28 marca - J 8, 31-42 

- Odszukaj w Piśmie św.: Ewangelia św. Jana, rozdział 8, wersety 
od 31 do 42. Po modlitwie do Ducha Św. przeczytaj kilkakrotnie 
ten tekst z uwagą: Co Słowo Boże mówi twojemu życiu? Rozważ 
i odnieś do siebie także rozważanie zamieszczone poniżej. Zakończ 
modlitwą. 

Wolność. Dla niektórych to prawdziwe przekleństwo, bo 
źle wykorzystana prowadzi do zniewolenia. Masz receptę na do-
bre wykorzystanie wolności w swoim życiu? Jezus dziś podpo-
wiada, że trwanie w jego nauce to prawda która wyzwala. W ten 
sposób wracamy do początku, do pytania: po co „marnować” czas 
na rozważanie Pisma Świętego? Aby poznać prawdę, która osta-
tecznie wyzwala, a zatem aby dać sobie szansę na prawdziwą 
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wolność w życiu. Jedynym problemem jest tu mobilizacja: chce 
Ci się czytać i rozważać Biblię? Czy Twoje lenistwo jest tak po-
tężne, że panuje także nad Twoim życiem duchowym? Ukrzyżuj 
je! 

 

Czwartek, 29 marca - J 8, 51-59 

- Odszukaj w Piśmie św.: Ewangelia św. Jana, rozdział 8, wersety 
od 51do 59. Po modlitwie do Ducha Św. przeczytaj kilkakrotnie 
ten tekst z uwagą: Co Słowo Boże mówi twojemu życiu? Rozważ 
i odnieś do siebie także rozważanie zamieszczone poniżej. Zakończ 
modlitwą. 

Jezus mówi dziś o Bogu Ojcu: ”Ja Go znam i słowo Jego 
zachowuję”. To dowód na bliskość jaka jest między Nimi. Jedno-
cześnie to dla mnie i dla Ciebie wyrzut sumienia. Gdy ktoś zapyta 
o Boga czy mam prawo mówić, że Go znam? Czy czuję w sercu 
łączność z Bogiem? Czy potrafię poznać Go przez Jego słowo 
z Biblii?  Niekończące się pytania o Pismo Święte... Inaczej nie 
można w pełni poznać Boga. W inny sposób próbując Go poznać 
możesz mieć tylko więcej wątpliwości niż poczucia sensu i pou-
kładania wiary. Ostatecznie to i tak On Ciebie otoczy chwałą, 
a nie odwrotnie - więc po co się miotać? Wystarczy byś odkrył 
moc Jego słowa…. 

 

Piątek, 30 marca - J 10, 31-42 

- Odszukaj w Piśmie św.: Ewangelia św. Jana, rozdział 10, werse-
ty od 31 do 42. Po modlitwie do Ducha Św. przeczytaj kilkakrotnie 
ten tekst z uwagą: Co Słowo Boże mówi twojemu życiu? Rozważ 
i odnieś do siebie także rozważanie zamieszczone poniżej. Zakończ 
modlitwą. 
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Chcą ukamienować Jezusa, bo pokazuje dobroć Boga. Je-
zus to wcielenie Bożej miłości jaką Najwyższy ma ku nam. To 
także Twoje zadanie wobec ludzi: pokazać innym dobroć Pana 
Boga. Na przekór tym, którzy na dźwięk słów Bóg, Kościół, mo-
dlitwa pierwsi podniosą na Ciebie kamień. Nie! Nie na przekór, 
lecz na ratunek…. Tylko najpierw uratuj samego siebie. Tobie Pan 
Bóg przede wszystkim pokazuje swoją dobroć. Zatrzymaj się na 
chwilę, aby na modlitwie odkryć jak wiele Mu zawdzięczasz. Ży-
cie to nie wieczna pogoń za tym, żeby coś mieć, ale to coś więcej. 
To odkrycie Boga, który realnie działa w Twoim życiu. Zacznij 
więc odkrywać Jego dobroć jaką żywi wobec Ciebie. 

 

Sobota, 31 marca - J 11, 45-57 

- Odszukaj w Piśmie św.: Ewangelia św. Jana, rozdział 11, werse-
ty od 45 do 57. Po modlitwie do Ducha Św. przeczytaj kilkakrotnie 
ten tekst z uwagą: Co Słowo Boże mówi twojemu życiu? Rozważ 
i odnieś do siebie także rozważanie zamieszczone poniżej. Zakończ 
modlitwą. 

Łatwo zniszczyć dobrego człowieka. Wystarczy niepraw-
dziwe oskarżenie, kilku fałszywych świadków, media które pod-
chwycą temat i sprawa załatwiona. Nawet jeśli sąd uniewinni to 
i tak w opinii ludzi taki człowiek już jest skończony. To nie tylko 
schemat działający w naszych czasach. Z Jezusem zrobili to samo 
oskarżając Go przez to, że był za dobry. Wokół nas jest wielu lu-
dzi wobec których tak łatwo przychodzi nam wydawać sądy - naj-
częściej fałszywe. Potrafisz przyznać się do błędu? Potrafisz 
przeprosić? Nieraz wygodniej jest być faryzeuszem przyczajonym 
w ukryciu i oczekującym na błąd. Ostatecznie jednak to nie fary-
zeusze cieszyli się ze zmartwychwstania Jezusa, bo dla nich było 
ono porażką! Czego chcesz doświadczyć wraz ze zmartwychwsta-
niem Chrystusa?  


