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DZIEŃ II: Łk 19,1-10 

Dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Przypatrz się spotkaniu Jezusa i 
Zacheusza. Co może się dziać w sercu Zacheusza, kiedy widzi Jezusa i słyszy 
słowa do niego skierowane? Wróć myślą do momentu, kiedy Jezus 
przemówił do Ciebie osobiście. Jakie uczucia Ci wówczas towarzyszyły, co 
czuło Twoje serce? 

Przyjął Go rozradowany. Jedno spotkanie z Jezusem zmieniło całe życie 
Zacheusza… a jak  to było u Ciebie? Co się zmieniło w Twoim życiu, w 
Tobie? 

……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 

            DZIEŃ III: Łk 10, 38-42 

W swoim domu. Życie z Jezusem może zaczynać się w różnych 

okolicznościach, miejscach. Żeby się rozwijało wymaga uporządkowania, 

stabilności. Gdzie w Twoim życiu jest taki „dom”, miejsce, gdzie w skupieniu 

spotykasz Jezusa, słuchasz Go, przebywasz z Nim? Na ile takim domem jest 

wspólnota? 

Potrzeba tylko jednego. Maria odkłada wszystko na bok, gdy przychodzi 

Mistrz. Słucha Go całym umysłem i sercem. Jak teraz wyglądają Twoje 

spotkania z Jezusem? Czy nie nazbyt często bywa tak, że chętnie pogrążasz  

się w krzątaninie Marty, choć bywa już ona nieraz całkiem zbyteczna, ale 

zawsze może posłużyć za poręczne alibi dla braku przycupnięcia na dłużej u 

stóp Pana? 

……………………………………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………………………………… 

DZIEŃ IV: J 14, 1-6 

Jezus wchodzi w dialog z uczniami. W tym dialogu objawia im siebie. 
Postaw sobie pytanie: jak ja żyję prawdami, które były mi głoszone?   

Ja jestem Drogą. Nasze powołanie to poznawanie Drogi i kroczenie nią. To 
poznawanie Jezusa, wchodzenie w relację z Nim. Jak wygląda Twoja 
życiowa droga? Czy wiesz, dokąd idziesz? I z kim? 

Ja jestem Prawdą. Poza Jezusem nie ma prawdy. Ile jest w Tobie zaufania 
i zawierzenia Bożej prawdzie, a nie własnemu widzimisię? Szukasz Prawdy 
w swoim życiu, walczysz o Nią? 

Ja jestem Życiem. Czym jest życie chrześcijańskie? Czy to zbiór zasad wiary, 
przepisów prawnych, dogmatów, przykazań, reguł? Chrześcijaństwo to 
życie, którego istotą i źródłem jest Jezus.  Co wyrażasz przez to, że 
deklarujesz: jesteś moim Życiem? 

……………………………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………………… 

DZIEŃ V: J 2, 13-22 

Weźcie to stąd. Z czasem nasze zaangażowanie w Kościele, a także nasze 

praktyki duchowe zaczynają się „brudzić”. Pojawia się coraz więcej innych 

czynników niż miłość i służba Bogu. Jeśli stają się one celem, wtedy jest to 

targowisko. Co w Tobie, Twojej wierze stało się targowiskiem? Co 

potrzebuje oczyszczenia? 

Jezus powypędzał.., porozrzucał.., powywracał.. Czy pozwolisz Jezusowi, 

żeby pomógł to wszystko poprzewracać, usunąć? A może jak 
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uczeni w Piśmie będziesz żądać od Jezusa znaku, szukając wymówki i 

usprawiedliwienia? 

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..………………………………………………………………………………    

DZIEŃ VI: Ap 2, 1-7 

Znam twoje czyny. Jezus zna i widzi Twój trud, wytrwałość. Docenia to, jest 

z Tobą, wszystko rozumie. Bardzo Mu na Tobie zależy. A Tobie? Czy jest On 

jedyną Miłością, na której budujesz swoje życie? Jak myślisz, jakie czyny lub 

ich brak, najbardziej zasmucają Jezusa? 

Odstąpiłeś od pierwszej miłości. Jednak jest zasmucony, że Twoja miłość 

nie jest już tak płomienna jak kiedyś, gdy na początku budowania swojej 

wiary zachwyciłeś się Bogiem. Czy Twoja miłość jest większa, czystsza, 

gorliwsza i dojrzalsza niż wtedy?  

Wróć do pierwotnej miłości. Jezus wzywa, byś powrócił do pierwszej 

miłości, gorliwości, do Niego. Czy pozwolisz Mu, aby na nowo rozpalił Twoje 

serce?  

……………………………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………………… 

DZIEŃ VII: Modlitwa powtórkowa 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

TYDZIEŃ I: WE WSPÓLNOCIE Z JEZUSEM 

 
DZIEŃ I: J 1,35-39 

 
Czego szukacie? Zaczynasz rekolekcje. Z jakiegoś powodu tu jesteś. Czy coś 

Cię zaintrygowało, zaciekawiło? A może przychodzisz z jakimiś pytaniami? 

Jezus dostrzega Cię, tak jak dostrzega uczniów Jana. I stawia Ci to samo 

pytanie: „Czego szukasz?” Czego szukasz w życiu, ale też czego szukasz tu, 

na tych rekolekcjach? Spróbuj to nazwać, określić, tak jak umiesz. 

Nauczycielu – gdzie mieszkasz? To nie jest pytanie o adres. To wyraz 

zaciekawienia, zaintrygowania. Wyobraź sobie, że stoisz teraz w obecności 

Jezusa. Zadaj Mu to samo pytanie: „Gdzie mieszkasz?” Powiedz Jezusowi, 

tak jak umiesz, o swoim zaciekawieniu Jego osobą. 

Chodźcie, a zobaczycie. Jezus zaprasza, byś i Ty podjął inicjatywę. Zrób ten 

krok. Może pierwszy, a może kolejny. Daj się pociągnąć Jezusowi, pozwól 

sobie wyruszyć w nieznane. W tych rekolekcjach każdy kolejny dzień, każda 

kolejna medytacja będzie takim krokiem. Już dziś Jezus obiecuje Ci, że 

zobaczysz coś, czego jeszcze nie dostrzegasz. Wzbudź w sobie ufność w tę 

obietnicę. 

………………………………………………………………………………………………………….…........

.......……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 


