
Wspólnota 
Odnowy w Duchu
Świętym
Łańcut – Fara

Matko Boża Szkaplerzna – módl się za nami

Módl się Słowem Bożym! 27 Luty 2018 r.

Słowo Boże do medytacji (poświęć przynajmniej 15 min dziennie o stałej porze) 

1. Mt 20, 17 – 28 (środa)
 Wprowadzenie: Jakie plany kariery snuli dla Ciebie Twoi rodzice, kiedy 

dorastałeś? A jaki plany miałeś Ty sam? Czy masz jakieś marzenia na temat kariery
zawodowej twoich własnych dzieci?

 Obserwacja tekstu: co zaczyna Jezus tłumaczyć swoim uczniom, 
przybliżając się coraz bardziej do Jerozolimy? Czy Twoim zdaniem uczniowie to 
rozumieją? O co prosi Jezusa matka synów Zebedeusza? Czy sądzisz, że to obaj 
bracia namówili ją do tego, czy była to jej własna, matczyna inicjatywa? Dlaczego 
Jezus nie był w stanie spełnić jej prośby? Jak patrzyli na to pozostali Uczniowie? 
Czy ich reakcja była bardziej szlachetna? Co myślałbyś sobie na miejscu Jezusa o 
skutkach trzyletniego szkolenia swoich uczniów? Jaki jest sekret wielkości?

 Zastosowanie: Czy obecni uczniowie Jezusa mają prawo do pomyłek i 
głupich zachowań? Czy jest ktoś kogo podziwiasz za praktyczne stosowanie 
zaproponowanego przez Jezusa modelu przywódcy jako sługi? Jak powinna 
wyglądać Twoja relacja i postawa przed Bogiem i innymi ludźmi? (zapisz refleksję 
i dobre postanowienie, pomódl się tym tekstem).

2. Łk 16, 19 – 31 (czwartek)
 Wprowadzenie: czy byłeś kiedyś na balu, albo wystawnym przyjęciu? 

Gdzie? Jak byłeś ubrany?
 Obserwacja tekstu: Kto znajduje się wśród słuchaczy Jezusa, kiedy 

wypowiada On te słowa? Porównaj ziemskie życie bogacza i Łazarza (w. 19-21). 
Porównaj ich los po śmierci (w.22-24). Jak się czujesz słuchając tej przypowieści? 
Czego nauczali Mojżesz i biblijni prorocy o ludziach ubogich, co powinno skłonić 
braci bogacza do nawrócenia? Czy Jezus opowiadjąc tę przypowieść chce 
powiedzieć, że wejście do nieba jest uzależnione od naszego życia tu na ziemi? Czy
zgadzają się to z istotą Ewangelii?

 Zastosowanie: Czy jest ktoś, kto podziwiasz za umiejętność łączenia 
autentycznego życia duchowego z wrażliwością społeczną? Czego Bóg oczekuje od
Ciebie w sprawie żyjących w okolicy ludzi, podobnych do Łazarza z przypowieści?
(zapisz refleksję i dobre postanowienie, pomódl się tym tekstem).

3. Mt 21, 33 – 43, 45 – 46 (piątek)
 Wprowadzenie: Gdybyś miał wyjechać na długie wakacje i musiał 

powierzyć komuś opiekę na dokiem, rodziną i firmą, kogo byś wybrał? Gdzie udał 
byś się na te wakacje?

 Obserwacja tekstu: Gdzie znajduje się Jezus opowiadając tę przypowieść i 
do kogo mówi? Kogo symbolizuje postać gospodarza? Czym jest winnica? Kim są 
słudzy, rolnicy i syn? Czy, Twoim Zdaniem, w miarę rozwój opowieści, kapłani i 
starsi zaczęli zdawać sobie sprawę, że to o nich jest mowa? Co to jest „kamień 
węgielny”? (czyt. Ps 118,22)? Jak zareagowali na tę przypowieść arcykapłani 
faryzeusze? Jaka nauka płynie z niej dla dzisiejszego Kościoła?

 Zastosowanie: Czy podoba Ci się praca „w Bożej winnicy”? czy w Twoim 
życiu Jezus jest rzeczywiście kamieniem węgielnym, na którym wszystko inne się 
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opiera? (zapisz refleksję i dobre postanowienie, pomódl się tym tekstem).

4. Łk 15, 1 – 3, 11 – 32 (sobota)
 Wprowadzenie: Co ostatnio straciłeś? Co znalazłeś?
 Obserwacja tekstu: Kim są poborcy opłat i grzesznicy? Kim są faryzeusze i

uczeni w Piśmie? Jakie mają zarzuty wobec Jezusa? W jaki sposób Jezus 
odpowiada na szemranie faryzeuszów? W przypowieściach o zagubionej owcy i 
poszukiwaniu drachmy? Czy faryzeusze zgodziliby się, że „zgubiona owca” i 
„Zgubiona drachma” warte są ryzyka skalania się biesiadowaniem wspólnie z 
grzesznikami? Kim są dziś zgubione owce? Czy nasz Kościół dba przede 
wszystkim o pozostałe, dziewięćdziesiąt dziewięć owiec, czy też o zgubione? W 
jaki sposób Ty możesz dotrzeć do poborców opłat i grzeszników?

 Zastosowanie: Czy ktoś wyciągną do Ciebie rękę, kiedy się pogubiłeś w 
życiu? Czy ta osoba coś według Ciebie ryzykowała? Czy ty komuś pomogłeś? Jeśli
tak to Komu? Może jest ktoś komu powinieneś pomóc? Pomóż mu! (zapisz 
refleksję i dobre postanowienie, pomódl się tym tekstem).

5. J 2, 13 – 25 (niedziela)
 Wprowadzenie: Kiedy po raz ostatni poświęciłeś kilka dni na porządki 

domowe? Czyja wizyta byłaby dla Ciebie najlepszym bodźcem do posprzątania w 
domu? Mamy?  Teściowej? Sławnej osobistości? Jezusa?

 Obserwacja tekstu: Co Ci wiadomo na temat Świątyni żydowskiej w 
Jerozolimie? Jakie jest znaczenie święta Paschy? Skąd w Świątyni tyle bydła i 
owiec? Czy byłoby coś złego w zorganizowaniu np. kasyna, z którego dochody 
szłyby na Świątynię, czyli na zbożny cel? Czy Jezus był rozgniewany? 
Rozczarowany? Zdegustowany? Oburzony? Dość uprzejmy? Gdybyś tam był, czy 
zrobiłbyś to samo, co On? Jak zachowały się władze Świątyni? Czy sądzisz, że 
zaczęto Mu grozić, kiedy powiedział: „Zburzcie tę Świątynię, a w trzy dni ją 
odbuduję”? Gdyby Jezus przybył do Twojego miasta, wioski, by robić porządki, od
czego by zaczął?

 Zastosowanie: Kiedy Jezus dokonał radykalnych „porządków” w Twoim 
życiu? Co jeszcze potrzeba zmienić? (zapisz refleksję i dobre postanowienie, 
pomódl się tym tekstem).

6. Łk 4, 24 – 30 (poniedziałek)
 Wprowadzenie: W Jakich miejscach lubiłeś się spotykać, kiedy byłeś 

nastolatkiem? Co było wówczas symbolem sukcesu życiowego? 
 Obserwacja tekstu: Jak określiłbyś przyjęcie, jakie zgotowało Jezusowi 

Jego rodzinne miasto? Korzystając z możliwości odczytania Pisma w synagodze, 
co Jezus w istocie daje do zrozumienia? (przeczytaj od w.16) Wymień pięć dróg, 
jakimi przychodzi Ewangelia, według tego fragmentu Pisma. Jak Można by je 
wyrazić języmiem współczesnym? Jak zareagowali słuchacze Jezusa? Co takiego 
powiedział Jezus, e ich zdumienie przerodziło się w ourzenie|? Łukasz nie był 
żydem, a Ewangelię swoją pisał dla Teofila, który również nim nie był. Dlaczego 
odczytany fragment był tak ważny dla nich obydwu, a denerwujący dla ziomków 
Jezusa? Co usiłowali zrobić mieszkańcy Jego rodzinnego miasta? Co, Twoim 
zdaniem, myśleli sobie o tym wszystkim matka i kuzyni Jezusa? Dlaczego tak 
trudno jest dzielić się wiarą w rodzinnych stronach?

 Zastosowanie: Jak Twoi bliscy przyjaciele, współpracownicy i sąsiedzi 
reagują na to, że traktujesz Boga poważnie? Jak sobie radzisz z odrzuceniem, kiedy
próbujesz podzielić się z kimś swoją wiarą? Czy Cię to zniechęca? (zapisz refleksję
i dobre postanowienie, pomódl się tym tekstem).
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