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Dzieje Apostolskie, rozdz. 4.
27.11. (wtorek)
„Wtedy Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział do nich: (…)”
Duch Święty pragnie w Tobie być i działać nieustannie, zawsze gotowy do współpracy z
Tobą. Czy proszę Ducha Świętego o poranku, by napełniał mnie Sobą, by kroczył ze mną
przez cały mój dzień, by mnie prowadził? Czy jestem uległy Jego natchnieniom?
SŁOWO Z DNIA:
- czytanie: Ap 14, 14-20
- Ps 96 (95), 10. 11-12. 13
- Łk 21, 5-11 Zapowiedź zburzenia świątyni
28.11. (środa)
„(…) że nauczają lud i głoszą zmartwychwstanie umarłych w Jezusie”.
Moja wiara w ZMARTWYCHWSTAŁEGO! Czy wierzysz, że Jezus naprawdę żyje? Czy jest to
tylko dla Ciebie powtarzane hasło? Czym dla Ciebie jest ZMARTWYCHWSTANIE?
SŁOWO Z DNIA:
- czytanie: Ap 15, 1-4
- Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 7-8. 9
- Łk 21, 12-19 Jezus zapowiada prześladowanie swoich wyznawców
29.11. (czwartek)
„(…) to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa
Chrystusa Nazarejczyka - którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych że przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem, odrzuconym
przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła”.
Wierzysz, że dzięki mocy Jezusa ukrzyżowanego i powstałego z martwych może dokonać
się Twoje uzdrowienie na duszy i ciele? Wierzysz, że Jezus może dokonać cudu w Twojej
konkretnej TERAZ sytuacji? Czy pozwolisz Mu na to? A może prosisz Go, jednocześnie
zakładając, że pewnie w moim przypadku tak się nie stanie… Przyjrzę się dziś mojej
wierze.
SŁOWO Z DNIA:
- czytanie: Ap 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a
- Ps 100 (99), 2-3. 4-5
- Łk 21, 20-28 Powtórne przyjście Chrystusa
30.11. (piątek)
„I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego
imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni”.
Czy szukam zbawienia poza imieniem Jezus? Czy wierzę, że Jezus Chrystus jest moim
Zbawicielem tak naprawdę, na serio? Czy widzę to, że do nieba nie idzie się w pojedynkę,
ale we wspólnocie Kościoła tj. z moim bratem i siostrą obok?
SŁOWO Z DNIA:
- 1 czytanie: Iz 49, 1-6
- Ps 19, 2-3. 4-5ab
- 2 czytanie: Rz 10, 9-18

- Mt 4, 18-22 Powołanie Apostołów
1.12. (sobota)
„Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga?”.
Kogo bardziej słuchasz w życiu: opinii ludzkiej czy tego, co mówi do Ciebie Bóg?
W których oczach wolę się przeglądać: w oczach ludzi czy samego Boga?
SŁOWO Z DNIA:
- czytanie: Ap 22, 1-7
- Ps 95 (94), 1-2. 3-5. 6-7c
- Łk 21, 34-36 Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie
2.12. (niedziela)
„Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli (...)”.
Czy swoim życiem i słowem głoszę Królestwo Jezusa na ziemi? Czy w ogóle o tym myślę?
Czy mi na tym zależy? Czy tylko skupiam się na sobie i swoich potrzebach?
SŁOWO Z DNIA:
- 1. czytanie: Jr 33, 14-16
- Ps 25 (24), 4-5. 8-9. 10 i 14
- 2. Czytanie: 1 Tes 3, 12 – 4, 2
- Łk 21, 25-28. 34-36 Oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa
3.12. (poniedziałek)
„Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. (…) Żaden nie nazywał swoim
tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. (…) Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo
właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze [uzyskane] ze sprzedaży, i
składali je u stóp Apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby”.
Czy zauważam brata/siostrę obok, w sąsiedztwie, która nie ma pracy, może domu nad
głową, jest chora, a może nie ma co jeść? Jaka jest moja postawa? Co konkretnie robię w
tej sytuacji, skoro tworzymy wspólnotę kościoła, czy obchodzi mnie co dzieje się z bratem
obok, który jest ubogi, chory, osamotniony, może w więzieniu?
SŁOWO Z DNIA:
- czytanie: Iz 2, 1-5
- Ps 122 (121), 1b-2. 4-5. 6-7. 8-9
- Mt 8, 5-11 Wielu ze Wschodu i Zachodu przyjdzie do królestwa niebieskiego

