Dzień 6

Ty dzi e ń 2

Mk 10, 13-16 ▶ Przekład ks. Remigiusza Popowskiego

13Przyprowadzano

do Niego dzieci, aby je dotknął. Uczniowie zaczęli
je strofować.
Jezus to zauważył, oburzył się i rzekł im: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im, bo do takich
należy królestwo Boże. 15O tak, oświadczam wam: kto nie przyjmie
królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do niego”. 16Potem obejmował je ramieniem i błogosławił, kładąc na nie ręce.
14Gdy

Podsumowanie
8Rzekł

J 14, 8-11 ▶ Biblia Tysiąclecia V

do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy.
mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze
Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc
mówisz: Pokaż nam Ojca? 10Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu,
a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od
siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł.
11Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie –
wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła!
9Odpowiedział

Miłość Boga – Duch Św. w działaniu
Prawdziwy obraz Boga

„A na tym polega życie wieczne, aby poznawali Ciebie, jedynego
prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś: Jezusa Chrystusa.
[Przekład ks. Remigiusza Popowskiego NT]”
J 17, 3
Modlitwa tygodnia
Duchu Święty, prowadź mnie do spotkania z Jezusem;
Objawiaj mi w Nim prawdziwe oblicze Ojca;
Mieszkaj we mnie.
Dzień 1
1Ja

J 15, 1-10 ▶ Biblia Tysiąclecia V

jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. 2Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu,
odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc
obfitszy. 3Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem
do was. 4Trwajcie we Mnie, a Ja w was [będę trwać]. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. 5Ja
jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja
w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie
uczynić. 6Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna
latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. 7Jeżeli
we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek
chcecie, a to wam się spełni. 8Ojciec mój przez to dozna chwały, że
owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. 9Jak Mnie
umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej!

10Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w mi-

łości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam
w Jego miłości. [, ]
Dzień 2

J 15, 11-17 ▶ Biblia Tysiąclecia V

11To

wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. 12To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. 13Nikt nie ma większej miłości od tej,
gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. 14Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. 15Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was
przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od
Ojca mego. 16Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał –
aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.
17To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.
Dzień 3
20Nie

J 17, 20-26 ▶ Biblia Tysiąclecia V

tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą
wierzyć we Mnie; 21aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we
Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył,
że Ty Mnie posłałeś. 22I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem
im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. 23Ja w nich, a Ty
we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie
posłał i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś. 24Ojcze, chcę,
aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby
widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. 25Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz
Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. 26Objawiłem im
Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich.

Dzień 4

Mt 11, 25-30 ▶ Biblia Paulistów

25Wtedy

Jezus przemówił: „Wysławiam Cię, Ojcze, PANIE nieba i ziemi, że zakryłeś to przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś tym, którzy są jak małe dzieci. 26Tak, Ojcze. Bo tak się Tobie spodobało. 27Mój
Ojciec przekazał Mi wszystko i nikt nie zna Syna jak tylko Ojciec.
Nikt nie zna też Ojca jak tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
28Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście.
Ja dam wam wytchnienie. 29Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się
ode Mnie, że jestem łagodny i pokorny sercem. Znajdziecie ukojenie
dla waszych dusz. 30Bo moje jarzmo jest łatwe do niesienia, a mój ciężar lekki”.
Dzień 5
1Jezus

Łk 11, 1-13 ▶ Biblia Poznańska

modlił się na pewnym miejscu. A kiedy skończył, jeden z Jego
uczniów rzekł do Niego: – Panie, naucz nas się modlić, jak Jan nauczył
swoich uczniów. 2On zaś powiedział mu: – Kiedy się modlicie, mówcie:
Ojcze, niech się święci imię Twoje. Niech przyjdzie Twoje królestwo.
3Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień. 4I odpuść
nam nasze grzechy, bo i my odpuszczamy każdemu, kto nam zawinił,
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. 5I rzekł do nich: – Ktoś z was ma
przyjaciela, idzie do niego o północy i powiada: Przyjacielu, pożycz mi
trzy chleby, 6bo właśnie mój przyjaciel przybył do mnie prosto z drogi
i nie mam mu co dać. 7A on odpowiada z wnętrza domu: Daj mi spokój! Drzwi już zamknięte na klucz, a moje dzieci już śpią i ja też. Nie
mogę wstać, żeby ci podać. 8Powiadam wam: Jeśli nie wstanie, aby mu
dać dlatego, że jest jego przyjacielem, to wstanie i da, ile mu potrzeba,
z powodu jego natręctwa. 9A Ja wam powiadam: proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam, 10bo każdy, kto
prosi, otrzymuje, kto szuka znajduje, a kołaczącemu otwierają. 11Gdy
syn któregoś z was poprosi swego ojca o rybę, czyż on zamiast ryby
da mu węża? 12Albo czy da skorpiona, gdy syn prosi o jajko? 13Jeśli
więc wy, będąc złymi, potraficie dawać swoim dzieciom dobre dary,
to o ileż bardziej Ojciec, który jest w niebie, da Ducha Świętego tym,
którzy Go proszą.

