Wprowadzenia do Namiotu Spotkania
Poniedziałki, środy, piątki, niedziele
6,02–5.03.2017
Poniedziałek 06.02.2017
Wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników
Mk 6, 53-56
Jezus uzdrowił wszystkich, którzy się Go dotknęli.
Dzisiaj Jezus chce, abyś ty się Go dotknął. Abyś dotykając Go,
doświadczył działania Jego Miłości. Aby ta bliskość przemieniła ciebie.
Dzisiaj Jezus może całkowicie zmienić optykę przeżywania twojej
miłości do Niego. Czy pozwolisz Mu na to?

Środa 8.02.2017
Mk 7, 14-23
Przyjrzyj się dzisiaj swojemu sercu. Zajrzyj do środka, wyobraź
sobie, jak ono wygląda. Poproś Pana, aby ukazał je tobie takie, jakim
jest naprawdę. Spróbuj najpierw dostrzec to, że zostało stworzone
wraz z całym tobą na Jego obraz i podobieństwo oraz że jest dobre.
Poproś Pana, aby pokazał tobie ten cały brud, bałagan i
zniszczenie, które pozostawia w nim grzech. Co dostrzegasz? Jakie
grzechy pozostawiają najwięcej nieczystości i ranią twoje serce?
Czyniąc rachunek sumienia przyjrzyj się temu, jakie skutki pozostawia
w tobie dany grzech. Może to większa skłonność do popełniana
kolejnych grzechów, może rosnąca niechęć do siebie i innych, może
nieczułość na Bożą obecność, a może jeszcze coś innego?
Pan w swoim miłosierdziu nie tylko chce tobie odpuścić grzechy,
ale także uleczyć wszelkie rany, które one w tobie powodują. Z całego
serca proś Go, aby posprzątał te nieczystości. Proś Go także o światło,
aby pokazał tobie, co możesz uczynić, aby Pan mógł ciebie uzdrawiać.

Piątek 10.02.2017
Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy
Mk 7, 31-37
Fragment Ewangelii dnia ukazuje przemianę człowieka
głuchoniemego. Tak jak ten człowiek podejdź do Jezusa z ufnością. Nie
bój się stanąć w obecności Pana. On pragnie dać tobie swoją miłość.
Wołanie Jezusa „Effatha – Otwórz się” ma moc uzdrowienia. Jezus
otwiera nasze serca, abyśmy Go uważnie słuchali i uzdrawia język,
abyśmy byli zdolni do ogłaszania Chwały Bożej. Rozważając Ewangelię
zobacz ile dobra płynie na innych ludzi dzięki osobistemu spotkaniu
jednego człowieka z Jezusem. Doświadczyli oni przemieniającej łaski i
stali się gorliwymi świadkami Jezusa. Podziękuj Bogu za osoby, które
spotkałeś na swojej drodze, dzięki którym twoja wiara się ożywiła.

Niedziela, 12.02.2017
VI Niedziela zwykła
Mt 5, 20-22a.27-28.33-34a.37
Stań przed Jezusem w gronie Jego uczniów i wsłuchuj się dziś w
słowa Mistrza. Proś Ducha Świętego, by przyszedł ci z pomocą w
spotkaniu się z Jezusem i we wpatrywaniu się w Niego.
Zastanów się co Jezus ma na myśli zapraszając cię do większej
sprawiedliwości niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów. Może bardzo
pragnie byś stawał się coraz bardziej podobny do Niego samego? Może
chce byś był na Jego wzór i podobieństwo? Pytaj dziś Pana w jaki
sposób możesz upodobnić się do Niego? W których dziedzinach
twojego życia potrzebujesz nawrócenia, czyli doświadczenia Jego
przeogromnej miłości. Wejdź w głąb swojego serca i zobacz sytuacje,
w których „gniewasz się na swojego brata”, „dopuszczasz się
cudzołóstwa” lub gdy grzeszysz wypowiadanymi słowami. Oddaj
wszystkie te sytuacje Jezusowi. Proś Go o uzdrowienie i uzdolnienie
do większej miłości. Jeśli masz pragnienie stania się podobnym do
Jezusa – powiedz Mu o tym.
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Poniedziałek 13.02.2017
Mk 8, 11-13
Językiem, którym mówi do nas Jezus jest Miłość. Kto rozumie ten
język, nie będzie żądał żadnego znaku od Niego, bo będzie odnajdywał
je w swoim życiu, zarówno w radości jak i w smutku, cierpieniu, czy
szczęściu.
Jakim językiem ty mówisz do Boga i do innych? Pozwól Jezusowi,
by działał teraz w tobie, niech przemienia twój język.

Środa 15.02.2017
Mk 8, 22-26
Postaw się dzisiaj w miejscu niewidomego. Brak wzroku ciąży
mu, jest zależny od innych, nie jest w stanie wykonywać większości z
prac, do tego jego ułomność jest uważana przez wielu jako kara za
grzechy. Ten niewidomy zostaje przyprowadzony do Jezusa, a On z
wielkim miłosierdziem ujmuje go za rękę, wyprowadza poza wieś, aby
zostać z nim sam na sam i stopniowo uzdrawia, aż do zupełnego
wyleczenia.
Co jest w twoim życiu ślepotą, z którą nie możesz sobie poradzić,
która przytłacza cię, może sprawia, że nie potrafisz siebie pokochać, a
przez to kochać innych? Stań przed Jezusem, pozwól Mu ująć się za
rękę, wyprowadzić w osobne miejsce i dotknąć tego chorego miejsca.
On swoją łaską jest w stanie uczynić wszystko.
Być może już nie raz prosiłeś o uzdrowienie, a ono w twoim
przekonaniu nie przyszło. Spróbuj przyjrzeć się twojej chorobie, czy
rzeczywiście nic się nie zmieniło. Jezus uzdrawiał niewidomego
stopniowo – mógł przecież uczynić to od razu i przy wszystkich.
Jednak Jezus najlepiej wie co i w jaki sposób uzdrawiać, co najpierw
musi zostać oczyszczone, aby móc dotykać kolejnych spraw. Spróbuj
dostrzec, tak jak niewidomy, te rzeczy, które Pan już uzdrowił, gdzie
już odzyskałeś nieco widzenia. Dziękuj za to Jezusowi i proś Go o
więcej, z wiarą, że wysłuchuje twojej prośby.
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Piątek 17.02.2017
Mk 8,34-9,1
W dzisiejszym rozważaniu Słowa Bożego pochyl się nad tym, co
szczególnie jest tobie bliskie. Może jest to zdecydowane
przypomnienie przez Jezusa warunków bycia Jego uczniem? Pan
podkreśla, że pójście za Nim wymaga konkretnej decyzji. Zobacz, że
Jezus przywołał do siebie tłum wraz ze swymi uczniami. Pokazuje im
drogę, która nie tylko jest zarezerwowana dla grupki wybranych.
Przez dochowanie wierności Jezusowi i Jego Ewangelii mamy
gwarancję zachowania życia. A może bardziej przemawiają do ciebie
słowa o tych, co się Jezusa zawstydzili? W modlitwie podziękuj Bogu
za Słowo, które cię dziś poruszyło.

Niedziela 19.02.2017
VII Niedziela zwykła
Mt 5, 38-48
Jaka jest moja miłość do innych ludzi? Dzisiejsza Ewangelia
stawia nam to pytanie do rachunku sumienia. Czy doskonalę się w tej
miłości, podejmuję refleksję nad moim zachowaniem wobec
„nieprzyjaciół i prześladowców”?
Spójrz dzisiaj na swoje życie i przyjrzyj się temu jak kocha ciebie
Bóg, jak to okazuje i czego ty w tej miłości pragniesz. Bądźcie więc tak
doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. Czy kocham i
przyjmuje innych ludzi tak, jak uczy mnie tego swoją Miłością
Chrystus?

Poniedziałek 20.02.2017
Mk 9, 14-29
„Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu”. Ojciec chłopca nie miał
dostatecznej wiary. Prosił więc Jezusa, żeby to zmienił.
Aby Bóg mógł działać skutecznie w naszym życiu, potrzebuje
naszej wiary, ale takiej, w której uznamy Jego władzę nad nami. My
jednak często nie chcemy dać Bogu takiej władzy i zamykamy Mu
drogę do naszego uzdrowienia.
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Otwórz teraz serce na działanie Ducha Świętego. Proś Boga,
niech wlewa w twoje serce wiarę, niech uspasabia je do całkowitej
uległości wobec Jego Woli. Uznaj Jego władzę nad tobą i nad światem.

Środa 22.02.2017
Święto katedry św. Piotra Apostoła
Mt 16, 13-19
Stań dzisiaj w gronie uczniów i usłysz pytanie Jezusa: „Za kogo ty
mnie uważasz?”. W obecności Pana zastanów się, kim On dla ciebie
jest. Proś Ducha Świętego, aby otworzył tobie oczy na tę prawdę.
Zajrzyj głęboko do swojego serca i zbadaj pragnienia, które w tobie
złożył. Jezus przychodzi po to, aby te pragnienia wypełnić, on jest
Mesjaszem, który przynosi tobie odkupienie i zbawienie, uzdrowienie
i umocnienie, powołanie i misję.
Wypowiedz dziś przed Panem swoje wyznanie wiary, złożone z
tego, co odczytasz w sobie na modlitwie. Proś Go, aby przymnażał
tobie wiary. I uwielbij Go tak, jak potrafisz.

Piątek 24.02.2017
Mk 10,1-12
Na początku Namiotu Spotkania powierz się Duchowi Świętemu.
Proś Go, aby dał tobie światło do rozważania Słowa Bożego. W scenie
ukazanej w Ewangelii do Jezusa przystępują faryzeusze, którzy zadają
Mu podchwytliwe pytanie o to, czy wolno mężowi oddalić żonę. Jezus
nie daje od razu gotowej odpowiedzi. Sam pyta faryzeuszy co wiedzą
na ten temat w odniesieniu do Prawa Mojżesza. Znane im było
VI przykazanie Dekalogu: Nie cudzołóż. Ta sytuacja próby jest dla
Jezusa okazją, aby złożyć świadectwo o pięknym planie Boga, który
stworzył mężczyznę i kobietę. Ukształtował nas na swoje
podobieństwo, abyśmy mogli okazywać sobie bliskość i miłość.
Małżeństwo powinno być trwałe. Jest ono sakramentem, czyli
widzialnym znakiem niewidzialnej łaski Bożej. Zauważ, że Jezus w
swojej odpowiedzi nikogo nie potępia. Objaśnia jasno czym jest
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cudzołóstwo. Głosi naukę dla kobiet i mężczyzn oraz wzywa do
nawrócenia i przemiany zatwardziałych serc.
Trwaj w uwielbieniu Boga, który daje Słowa Życia.

Niedziela 26.02.2017
VIII Niedziela zwykła
Mt 6, 24-34
Pieniądze i dążenie do dóbr materialnych są często trudnym
tematem dla osób będących członkami Kościoła. Dzisiejsza Ewangelia
porusza ten temat bardzo bezpośrednio, nie czyni z nich tematu tabu.
Wyobraź sobie, że stoisz nad przepaścią i masz w nią skoczyć.
Życie z Bogiem i całkowite oddanie się Jemu, to właśnie taki skok –
wszystko zawierzasz w Jego ręce, oddajesz się na Jego łaskę. „Przecież
wasz Ojciec Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.
Szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a
wszystko inne będzie wam dodane.” Czy pieniądze są w moim życiu
narzędziami, dzięki którym mogę czynić dobro innym i sobie? Czy
wiążę z nimi jakieś emocje, dodaję im jakąś wartość?
Zastanów się, czy jest w tobie przekonanie, że wszystko co
posiadasz jest Bożym darem? Czy mogę powiedzieć za św. Pawłem:
„Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle
warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i
doznawać niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.”

Poniedziałek 27.02.2017
Mk 10, 17-27
Czy jesteś w stanie pozbyć się wszystkiego co przeszkadza ci
kroczyć za Jezusem?
Proś Jezusa o to, aby ci dzisiaj pokazał jakie twoje „bogactwa”
zgromadziłeś tylko dla siebie. Dobre sprawowanie, nawet
przestrzeganie wszystkich przykazań to za mało, jeżeli te „bogactwa”
przeszkadzają ci w kroczeniu za Nim. Proś o przemianę, której teraz
potrzebujesz, byś nie odszedł z tego spotkania smutny.
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Środa 1.03.2017
Środa Popielcowa
Jl 2, 12-18; 2 Kor 5, 20-6, 3; Mt 6, 1-6. 16-18
U progu Wielkiego Postu zajrzyj w swoje serce i zastanów się, co
najbardziej przeszkadza w twojej relacji z Jezusem. Czy jest coś, co
chciałbyś przestać robić? A może jest to coś, czego tobie brakuje i
chciałbyś się tego nauczyć? Prosząc Ducha Świętego o światło i dar
roztropności podejmij postanowienie na ten czas przygotowania do
Wielkiej Nocy Zmartwychwstania. Proś Pana o łaskę pamięci,
wytrwałości i odwagi do wypełniania tego postanowienia.
Pan odpowiada na twoje prośby. Każde dzisiejsze czytanie mówi
o tym, że wylewa swoje łaski i pomaga tym, którzy Go proszą. Teraz,
konkretnie dzisiaj, jest czas twojego zbawienia, czas, kiedy Pan
obdarza cię miłością. On chce spotkać się z tobą w ukryciu, w zaciszu
twojego serca.
Trwaj w obecności Pana, ukryj się w Nim i pozwól Mu
przemieniać twoje wnętrze. Niech twoja praca nad samym sobą będzie
w rzeczywistości Jego pracą i łaską.

Piątek 03.03.2017
Mt 9,14-15
Stając dzisiaj do modlitwy Słowem Bożym skoncentruj swoje
myśli na tym, że Bóg pragnie poruszyć ciebie bardzo konkretnie, w
odniesieniu do tego wszystkiego, co aktualnie przeżywasz w swoim
życiu. W Ewangelii wybrzmiewa sprawa postu. Czym dla ciebie jest
post? Czy kojarzy ci się z radosnym ofiarowaniem cząstki siebie czy
raczej ze smutkiem i trudem? Pomyśl jakie przyjmiesz postanowienie
na okres wielkopostny, aby bardziej usłyszeć Słowo Jezusa wzywajace
do nawrócenia. Uraduj się z bliskiej obecności Pana, który uzdalnia do
przyjmowania Jego miłości.

7

Niedziela, 5.03.2017
I Niedziela Wielkiego Postu
Mt 4,1-11
Dziś wyjdź z Jezusem na pustynię. Wyobraź sobie totalną pustkę,
która was otacza. Tylko skały, może odrobina piasku i wy we dwoje.
Przyjrzyj się Jezusowi jak przeżywa ten czas, jak rozmawia z Ojcem i
co mówi do ciebie.
Po czterdziestu dniach i czterdziestu nocach postu do Jezusa
przychodzi diabeł. Zwróć uwagę na okoliczności w jakich się pojawia.
Przychodzi w momencie kiedy Jezus odczuwa głód, czyli BRAK
nasycenia. Zastanów się nad dziedzinami swojego życia, w których ty
odczuwasz brak, może brak środków materialnych, albo brak troski,
czy miłości od najbliższych. Zastanów się, gdzie w twoim życiu jest
taka pustynia, na której brakuje wody, pożywienia, gdzie po prostu
brakuje życia.
Proś Jezusa, by te wszystkie miejsca wypełnił swoją miłością i
obecnością. Niech Jego obecność doda ci sił do walki z pokusami, które
pojawiają się w miejscach tych braków.
Na koniec podziękuj za Jego obecność w każdym dniu twojego
życia.
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