pomnij sobie spojrzenie Jezusa na Piotra, gdy ten trzy
razy się go wyparł. To spojrzenie miłoś ci dało mu siłę,
aby potem całkowicie oddać Jezusowi swoje ż ycie, ró wnież na krzyż u. Teraz przypomnij sobie to samo spojrzenie Jezusa skierowane do ciebie. Trwaj w tym spojrzeniu, patrz Jezusowi prosto w oczy. Oddaj Mu swó j
strach, niewiarę, grzech, ciemnoś ci. On uzdolni cię do
powiedzenia: Tak Panie, niech mi się stanie według Twego słowa.

Niedziela 6.05.2018
VI Niedziela Wielkanocna
Proś Ducha, aby prowadził cię i otworzył twoje serce na Słowo Pana.

——————–————————————————
Diecezjalna Diakonia Modlitwy
Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Gdańskiej
Oprac. wprowadzeń: Anna Baranowska, Joanna Cymbaluk, Dariusz
Chamera, Justyna Kopicka, Joanna Lachowicz, Justyna i Marcin
Milochowie, Basia Pieczonka, Ewa Stefanowska, Agnieszka Stefańczyk, Anna Solecka, Gosia i Jarek Szydłak
Korekta: Marcin Miloch
Asysta kościelna: ks. Marek Modzelewski
Teksty wprowadzeń umieszczone są na stronach:
www.gdansk.oaza.pl
www.facebook.com/DDMGdansk
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Wprowadzenia do Namiotu Spotkania
Okres Wielkanocny
5.04-6.05.2018
Poniedziałek 9.04.2018
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Łk 1, 26-38
Wyobraź sobie dzisiejszą scenę z Ewangelii. Wyobraź sobie Maryję pogrąż oną w codziennoś ci, moż e właś nie krzątała się po domu, a moż e była zanurzona w
modlitwie, w koń cu był to zwykły dzień . Przypatrz się
rozmowie Maryi z aniołem, ich dialogowi. Zobacz Maryję, któ ra zmieszała się, któ ra moż e była zaniepokojona,
bała się. I któ ra była niesamowicie oddana, bo po kilku
słowach anioła powiedziała: Oto Ja służebnica Pańska,
niech Mi się stanie według twego słowa.
Czy dzisiaj zauważ yłeś anioła, któ ry przyszedł do
ciebie? Co takiego ci powiedział? Do czego ciebie zaprosił? Czy zapewnił ciebie, ż e i tobie zostanie dany Duch
S+ więty, by pragnienia Pana spełniły się przez ciebie (por.
Iz 53, 10)?
Zapytaj Jezusa, co chce ci powiedzieć dzisiaj przez tę
Ewangelię? Do czego ciebie zaprasza? A moż e mó wi ci,
ż e chce byś przestał się bać ? A moż e zapewnia, ż e dla
Niego nie ma nic niemożliwego?
Jak odpowiesz na wołanie Boga? Czy masz w sobie
postawę Maryi, któ ra z pokorą przyjmuje Boż ą wolę,
choć wydaje się, ż e to jest zupełnie niemoż liwe, bo jak

pozostając dziewicą moż e rodzić i to w dodatku Boga?
Moż e wydaje ci się, ż e to, do czego zaprasza cię Bó g jest
zbyt trudne, albo niemoż liwe. Poproś Jezusa o wiarę, a
Maryję o siłę i łaskę takiej ufnoś ci jaką ona miała.

Wtorek 10.04.2018
J 3, 7-15
Każ dy z nas w swoim ż yciu nieustannie przechodzi
ze starego człowieka do nowego. Zastanó w się dziś jak
ciebie Pan prowadzi na drodze Nowego Człowieka. Jak
wygląda twoje ż ycie w Duchu? Oddaj mu siebie i otwó rz
się na Jego prowadzenie przez Słowo, któ re do ciebie
kieruje.

Środa 11.04.2018
J 3, 16-21
Zamknij oczy i wyobraź sobie, ż e to ty jesteś Nikodemem z Ewangelii. Stoisz przed Jezusem, zadajesz Mu
pytania. Co przynosisz w swoim sercu: ciemnoś ć czy
ś wiatło?
Światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło.
Czy widzisz swoje ciemnoś ci? Czy coś z tym robisz?
Przypomnij sobie, jak przeż yłeś tegoroczny Wielki Post
i Triduum Paschalne. Czy zbliż yłeś się do Boga, któ ry
tak umiłował ciebie, ż e Syna swego Jednorodzonego dał,
abyś miał ż ycie wieczne? Jak wspó łpracujesz z Jego Łaską?
Otrzymałeś Ducha S+ więtego, byś był dzieckiem
ś wiatłoś ci. Pozwó l Mu działać w tobie.
2

Piątek 4.05.2018
Wspomnienie św. Floriana, męczennika
J 15, 12-17
Już niedługo czerwiec, miesiąc wyboró w osó b odpowiedzialnych w naszych wspó lnotach, diakoniach.
A dziś brzmią słowa Jezusa. Ja was wybrałem. Czy
odpowiem: tak, Panie?
Czy odpowiem: nie, ...aby owocu nie przynosić , aby
nic mi nie dał Ojciec, o cokolwiek Go poproszę...?

Sobota 5.05.2018
J 15, 18-21
Spotkaj się dzisiaj ze swoim ukochanym mistrzem.
Przypomnij sobie Jego pełen miłoś ci wzrok, kiedy powoływał ciebie na swojego ucznia. Czy pamiętasz ten
moment, kiedy doś wiadczyłeś pierwszego spotkania z
ż ywym Jezusem? W kró tkiej modlitwie, tak jak potra8isz, odnó w w sobie przymierze, jakie wtedy zawarłeś z
Panem. Pamiętaj przy tym o słowach Pana, ż e nie zachwieje się jego przymierze pokoju z tobą (Iz 54,10).
Czy jesteś gotowy na zrobienie dla Boga czegoś absurdalnego w oczach ś wiata? A moż e czegoś absurdalnego w twoich oczach? Pan pragnie, abyś poszedł za
jego wezwaniem i, co więcej, podtrzyma cię w twojej
decyzji pó jś cia za Nim, osłoni cię i, chociaż będzie się to
wiązało ze znienawidzeniem przez ś wiat, z cierpieniem
czy ś miercią (w jakiejkolwiek postaci), doś wiadczysz
wolnoś ci i zmartwychwstania w Chrystusie.
Moż e budzi się w tobie strach – to normalne. Przy11
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Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej
Polski
J 19, 25-27
Mamo. Maryjo. Przepraszam. Za każ dą rodzinną
kłó tnię, na któ rą patrzysz u mnie w domu. Za moje
zdrady i zaparcia się, któ re słyszysz z pokoju obok.
Jasne. Wziąłem Cię do siebie. Tylko po drodze, lekko
chyba zapomniałem o tym, ż e mieszkamy pod jednym
dachem.
A Ty trwasz. Jak pod Krzyż em.

Czwartek 3.05.2018

3

J 6, 16-21
Proś Ducha S+ więtego, by pomó gł ci zanurzyć się w
czytanym tekś cie dzisiejszej Ewangelii. Wyobraź sobie,
ż e jesteś w ciemnoś ci razem z uczniami Jezusa w łodzi.
Zanurz się cały w tym wydarzeniu i przypatrz się
swoim reakcjom i temu, co Bó g chce dzisiaj tobie uś wiadomić .
Porozmawiaj o tym z Panem.

Sobota 14.04.2018
J 6, 1-15
Podejmując dzisiaj modlitwę uś wiadom sobie z jakim stanem serca stajesz przed Bogiem. Moż e jesteś w
trudnej sytuacji ż yciowej. Moż e czujesz się zrezygnowany i nie widzisz rozwiązania. Przeczytaj uważ nie tekst
Ewangelii. Wsłuchaj się w dialog między Jezusem a
uczniami. On wie co ma czynić , a mimo to pyta się
ucznió w jakie są ich propozycje. W tej na pierwszy rzut
oka beznadziejnej sytuacji, jaką jest nakarmienie rzeszy
ludzi, Jezus czyni cud mocą Boż ą. Ta scena to zapowiedź
Eucharystii. Jak często składasz dziękczynienie Chrystusowi za pokarm, któ rym jest On sam.

Środa 2.05.2018

Czwartek 12.04.2018

Wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora
Kościoła
J 15, 1-8
Wielką łaską jest być gałązką krzewu, któ rym jest
Pan. Tych gałęzi jest wiele. Są te kwitnące, dające owoc,
ale i te obumarłe, uschnięte. Któ rą z tych gałęzi jestem
ja? Czy trwam w Bogu, a On we mnie? Czy słucham Jego
słó w i postępuję według nich? Sam z siebie nie mogę
uczynić nic. Jestem skłonny do grzechu. Tylko z Chrystusem mogę wszystko. Czy wierzę w to? Czy będąc
waż ną gałęzią dla Boga, wydałem już owoc? Jakie są
moje owoce?
Panie bądź uwielbiony, bo Ty jesteś krzewem winnym, a ja Twoją latoroś lą. Proszę, bym zawsze przynosił
owoc ob8ity.

J 3, 31-36
Bó g pyta cię dziś o to jaka jest twoja wiara? Czy mu
wierzysz? Ufasz? Czy go uznajesz? Zobacz co Pan ci
obiecuje jeś li mó wisz mu: TAK. Niech dzisiejsze Słowo
napełni cię radoś cią z Boż ych obietnic.

Piątek 13.04.2018
lem. Jakie to było spotkanie? Przypomnij sobie ten
dzień i ten moment i te słowa, kiedy oddałeś wszystko
Jezusowi. A dziś ? Czy zwykłe, codzienne sprawy nie
oś lepiły twoich oczu?
Dotknij Panie moich oczu abym przejrzał… Niech
Twó j ś więty Duch, dziś ogarnia mnie.

Sobota 21.04.2018
J 6, 60-69
Dziś Jezus cię pyta, czy wierzysz Jego słowom i mó wi: to Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda.
Jak wygląda twoje ż ycie na tym ś wiecie? Czy jest
podporządkowane wartoś ciom duchowym? Ku jakim
wartoś ciom dąż ą twoje działania?
Proś Ducha S+ więtego, by pomagał ci trwać przy Panu w każ dej chwili ż ycia.

Niedziela 22.04.2018
IV Niedziela Wielkanocna
Proś Ducha, aby prowadził cię i otworzył twoje serce na Słowo Pana.

Poniedziałek 23.04.2018
Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika
J 12, 24-26
Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo. Zapytaj Jezusa, co dla ciebie
oznaczają te słowa. Poproś , by ci je wyjaś nił. Niech pokaż e ci, co dzisiaj jest tym ziarnem w twoim ż yciu, któ re
musi umrzeć . Zaufaj Jezusowi, ż e On jak Dobry Ojciec

wie, czego ci potrzeba, i wie, co jest dla ciebie w tym
momencie najlepsze.
Moż e są w twoim ż yciu takie przestrzenie, któ rych
jeszcze całkowicie nie oddałeś Panu. Moż e coś jeszcze
trzymasz dla siebie, moż e jest to przestrzeń pracy, pieniędzy, dzieci, rodzicó w... Moż e są to jakieś relacje, w
któ rych cięż ko ci jest oddać swoje ż ycie, stracić je, poś więcić jeszcze więcej czasu, sił, albo trudno ci jest w
nich już o miłoś ć i cierpliwoś ć do twojego brata. A moż e
już tyle razy oddałeś swoje ż ycie i nie widzisz tego ob8itego plonu, któ ry Jezus obiecuje.
Porozmawiaj dziś z Jezusem, spotkaj się z Nim. Powiedz Mu o wszystkich swoich trudnoś ciach, o swoim
umieraniu dla swoich planó w, dla swoich bliskich. O
umieraniu dla Niego. I jeś li jest w tobie pragnienie, by
iś ć za Jezusem, by Mu służ yć , powiedz Mu o tym. I posłuchaj, co ma On tobie do powiedzenia.

Wtorek 24.04.2018
J 10, 22-30
Skup się dzisiaj na słowach Jezusa: Powiedziałem
wam, a nie wierzycie. Pomyś l o tych wszystkich Słowach, któ re Pan skierował do ciebie. Czy zawsze ufasz
Jego słowu? Czy z wiarą podąż asz za natchnieniami Ducha S+ więtego – tymi codziennymi i tymi, któ re moż na
nazwać ż yciową misją? Jeś li nie, to co przeszkadza ci w
byciu owcą idącą za Pasterzem?
Jezus daje ci dziś jasną obietnicę: idź za moim Słowem, a nie zginiesz i nie wypuszczę cię z mojej ręki.
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J 14, 7-14
Bywa, ż e Jezus jest nam bardzo bliski, ale Bó g Ojciec

Sobota 28.04.2018

Dz 9, 1-20
Być moż e cieszysz się, ż e jesteś we wspó lnocie, ż e
spotkałeś Jezusa, ż e jest On twoim Panem i Zbawicie-

Piątek 20.04.2018

J 14, 1-6
Ewangelia dnia niesie ze sobą przesłanie nadziei.
Niech się nie trwoży serce wasze. Jezus wskazuje drogowskaz, dzięki któ remu tra8i się do domu Ojca. Rozważ
co dla ciebie znaczą słowa Jezusa: Ja jestem drogą i
prawdą, i życiem.

Piątek 27.04.2018
J 13, 16-20
Zobacz jak Jezus troszczy się o wybranych. Jak ich
przygotowuje do tego, do czego ich posyła. To się dzieje
tu i teraz. W twoim ż yciu i twojej historii. Pomyś l kim
jesteś z Boż ego nadania. Odkryj jaka jest twoja toż samoś ć a będzie ź ró dłem twej siły.

Czwartek 26.04.2018

J 6, 44-51
Szum, ruch, przepychanki. Organista się stara. Kilka
poboż nych niewiast mu wtó ruje. Ciało Chrystusa.
Amen. Ciało Chrystusa. Amen.
Ot procesja komunijna przy okazji większych ś wiat,
kiedy koś cioły pełne, wypełnione czcicielami Jezusa Leż ącego (w ż łobie, w grobie).
Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za
życie świata. Zapowiedź spełniona. To Jego umęczone i
chwalebne Ciało, któ re wydał za mnie spoż ywam w Komunii S+ więte. Przeż uwam jak powie ś w. Paweł. Czy
mam ś wiadomoś ć wartoś ci tego Chleba?
Ciało Chrystusa. Amen. Wejdź Panie. Zostań u mnie,
bo ma się ku wieczorowi. Nie umiem dziękować Ci Panie.

Czwartek 19.04.2018
wyciągnięcie ręki. Czy czujemy głó d Boga, pragnienie
bycia z Nim? Jezus – chleb ż ycia. Czy dusza moja karmi
się nim i nie moż e bez Niego złapać oddechu? Jezus –
obietnica ż ycia wiecznego, troszczy się o nas, aby mieć
nas przy sobie w niebie. On jedynie pragnie, abyś my
wierzyli w Niego. Jaka jest moja wiara w Tego, któ ry jest
ż yciem?
Panie przymnó ż nam wiary, daj nieustannie odczuwać pragnienie Ciebie.

Święto św. Marka, ewangelisty
Mk 16, 15-20
Wyobraź sobie, ż e jesteś z apostołami i wpatrujesz
się jak Jezus wstępuje do Nieba. Wczuj się w ich serca.
Jaka postawa dominuje w tobie: czy przyglądasz się jak
obserwator, czy jak ś wiadek?
Jezus powierzył tobie misję głoszenia Ewangelii i
chce ją potwierdzać mocnymi znakami.

Niedziela 15.04.2018

nieskoń czenie odległy, surowy i tylko wymagający. Często jest to wynik relacji z naszym ziemskim ojcem, któ ry
dla dziecka jest pierwszym obrazem Boga.
Wsłuchaj się głęboko w słowa, któ re dzisiaj do ciebie mó wi Jezus i proś Go, aby zaprowadził cię do swojego Taty, abyś i ty naprawdę poczuł się dzieckiem Boga.

Poniedziałek 16.04.2018
J 6, 22-29
Zastanó w się dzisiaj, o co zabiegasz w swoim ż yciu.
Czy to, za czym gonisz, czemu poś więcasz czas i energię
nie zasłania ci tego, co pragnie ofiarować tobie Chrystus?

Wtorek 17.04.2018
J 6, 30-35
Szukasz znakó w, spektakularnych cudó w? W codziennej bieganinie cięż ko ci odnaleź ć Jezusa? A w dzisiejszej Ewangelii dostałeś wielką obietnicę: Kto do
mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we mnie wierzy,
nigdy pragnąć nie będzie. Nigdy! Czyż to nie wspaniałe?
Wszystko masz w Jezusie. To On jest twoim pokarmem.
Przestań więc już szukać . On znalazł cię już dawno.
Usiądź tylko blisko Niego, wtul się jak dziecko i powiedz: Panie, dawaj mi zawsze ten chleb, a doś wiadczysz
największego z cudó w.

Środa 25.04.2018

III Niedziela Wielkanocna
Proś Ducha, aby prowadził cię i otworzył twoje serce na Słowo Pana.

Niedziela 29.04.2018
V Niedziela Wielkanocna
Proś Ducha, aby prowadził cię i otworzył twoje serce na Słowo Pana.

Poniedziałek 30.04.2018
J 14, 21-26
Pomyś l, w jaki sposó b zachowujesz naukę Jezusa.
Czy przyjmujesz ją bezwarunkowo? A moż e wybierasz
tylko to, co jest dla ciebie łatwe i wygodne. Zastanó w
się, co jest najtrudniejsze w Jego nauce? Co tobie najtrudniej przyjąć ?
Wsłuchaj się dzisiaj w słowa Ewangelii. Jezus zapewnia cię, ż e ż yjąc przykazaniami otwierasz się na Jego miłoś ć. Postępując zgodnie z jego nauką otwierasz
się na działanie Ducha S+ więtego.

Wtorek 1.05.2018

Środa 18.04.2018
J6, 35-40
Każ dego dnia mamy okazję uczestniczyć w Eucharystii. Są jednak takie miejsca na ś wiecie, gdzie tej moż liwoś ci nie ma, bądź jest mocno ograniczona – ludzie
wtedy pragną jeszcze bardziej Boga. My mamy Go na

J 14, 27-31a
Jakie niepokoje nosisz dziś w sercu? Z jakimi lękami
przyszedłeś dziś na modlitwę? Przedstaw je wszystkie
Panu. Zostaw je u Jego stó p. Nic nie zostawiaj dla siebie, a
w zamian otrzymasz pokó j serca. Prawdziwy pokó j Boż y i
pewnoś ć, ż e Jezus zawsze będzie z tobą. Rozraduj się tym.
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