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1. Znak Krzyża na rozpoczęcie modlitwy.  

2. Zaproś Ducha Świętego, aby nas prowadził i oświecał  - Przyjdź Duchu Święty, przyjdź
przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy.

3. Powierz się Matce Bożej –   Pod Twoją obronę/

4. Różaniec - 1 Tajemnica  Bolesna – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu  

Powierz   w  tej  tajemnicy  wszystkie   sprawy,   naszą  Wspólnotę,  opiekuna ks.  Marcina,
nasze  rodziny,  intencje  pogotowia  modlitewnego,  naszą  Ojczyznę  o  nawrócenie  i
zapanowanie  Bożego  porządku,  kleryków,  kapłanów,  osoby  konsekrowane  i  Bogu
poświęcone,  zmarłych              ze wspólnoty i naszych rodzin, dusze w czyśćcu cierpiące.

5. Modlitwa za Kapłanów

Panie Jezu nasz Zbawicielu, wspomagaj kapłanów - robotników winnicy Twojej.
Otocz ich swoją opieką, daj im siłę do pracy i serce ojcowskie, abyśmy dzięki ich posłudze:
Poznali Ciebie Boże i ukochali Twoje prawo,
Żyli Chlebem Słowa Bożego i Chlebem Eucharystycznym,
Aby Duch Święty wciąż na nowo ożywiał nas Ogniem swojej miłości,
Aby panowała w sercach jedność wiary i wielkie przykazanie braterskiej miłości dla dobra 
wszystkich ludzi w dążeniu do zbawienia i życia wiecznego. Amen.

 
6.  Proś Świętych i błogosławionych, aby wstawiali się za nami: Św. Józefie, Św. Faustyno,
Św. Janie Pawle II, Św. Elżbieto, Św. Janie Chrzcicielu/.

7. Dzisiaj rozważ Słowo   (J 5,31-47)  

Jezus powiedział do Żydów: Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, sąd mój nie
byłby prawdziwy. Jest przecież ktoś inny, kto wydaje sąd o Mnie; a wiem, że sąd, który o
mnie wydaje, jest prawdziwy. Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie.
Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą,
co  płonie  i  świeci,  wy  zaś  chcieliście  radować  się  krótki  czas  jego  światłem.  Ja  mam
świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wykonania; dzieła,
które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał. Ojciec, który Mnie posłał, On dał o
Mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza; nie
macie także słowa Jego, trwającego w was, bo wyście nie uwierzyli w Tego, którego On
posłał.  Badacie Pisma, ponieważ sądzicie,  że w nich zawarte jest  życie wieczne: to one
właśnie dają o Mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie. Nie
odbieram chwały od ludzi, ale wiem o was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem
w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie. Gdyby jednak przybył kto inny we własnym
imieniu, to byście go przyjęli. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie
chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Nie mniemajcie jednak, że
to  Ja  was  oskarżę  przed  Ojcem.  Waszym  oskarżycielem  jest  Mojżesz,  w  którym  wy
pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście i Mnie uwierzyli. O
Mnie  bowiem  on  pisał.  Jeżeli  jednak  jego  pismom  nie  wierzycie,  jakżeż  moim  słowom
będziecie wierzyli?

8.  Komentarz do Ewangelii:

 Duchu Święty  otwórz Słowo na mnie i mnie otwórz na Słowo.

O co proszę? O Ducha wiary, abym nigdy nie zwątpił w miłość Ojca i Syna.



Zbliżę się do Jezusa, który rozmawia z Żydami. Wsłucham się w Jego pełne zatroskania
słowa.  Pragnie,  aby  Mu  uwierzyli.  Nie  chce,  aby  ktokolwiek  rozminął  się  ze  Słowem
zbawienia     

Przypomina  im  świadectwo  Jana   który  pragnął  jednego  –  spotkać  ich  z  Mesjaszem.
Świadczenie o tej prawdzie wypełniło całe jego życie. Czy jest we mnie pasja świadczenia o
wartościach ewangelicznych? Czy sam nimi żyję?

„Mówię o tym, abyście byli zbawieni”. Wyobrażę sobie spojrzenie Jezusa utkwione we mnie.
Bardzo zależy Mu na moim zbawieniu. Czy Mu wierzę? Czy zależy mi na Jezusie?

Przywołam w myślach tych ludzi, którzy pokazali mi Jezusa, przekazali doświadczenie wiary.
On mi ich dał. Pośle mi także innych. Mam jednak skupiać się na Jezusie, a nie na nich. Oni
są jedynie „lampą”, która świeci krótko.

Czy nie przywiązuję się do moich duchowych przewodników, polegając bardziej na nich niż
na Jezusie? Czy nie przysłaniają mi Jego samego? Oddam ich z wdzięcznością Jezusowi.

„Badacie  Pisma...  a  przecież  nie  chcecie  przyjść  do  Mnie,  aby  mieć  życie”  .  Czy  moje
spotkania ze Słowem prowadzą mnie do żywych spotkań z Jezusem? Zaproszę Jezusa do
tych miejsc życia, do których do tej pory Go nie dopuszczałem.

Jezus chce do głębi przejąć mnie prawdą, że przyszedł do mnie, bo posłał Go Ojciec .  Chce
skłonić moje serce ku Ojcu. To jest Jego największe pragnienie. Wszystko, co czyni, aż po
krzyż, mówi mi, jak bardzo kocha mnie Ojciec. Najbardziej cierpi wtedy, gdy Mu nie wierzę.  

W serdecznej rozmowie z Jezusem powiem Mu o mojej potrzebie Ojca, o tęsknocie za Nim.
Będę powtarzał: „Jezu, spraw, abym uwierzył w miłość Ojca!”.

9.  Duchu Święty, dziękuję Ci za Twoje Boskie Słowo. Spraw, by było ono zawsze dla mnie 
nauczycielem, przewodnikiem i drogowskazem na drodze do świętości. Daj mi moc, bym je 
zachował w dobrym i szczerym sercu oraz aby przyniosło ono obfite owoce miłości w służbie
Tobie i moim bliźnim. Pobłogosław mnie, Boże.  Amen

 
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki 
wieków. Amen

 

                                                                                              

 

 


