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ZACZYNAMY 

Można zapytać, cóż takiego? 

Po ludzku długotrwający spacer. Nie to jest oczywiście celem naszego 

wspólnego wędrowania, lecz spotkanie z Bogiem.  

Każdego roku naszemu pielgrzymowaniu przewodzi Najświętsza Maryja - wzór 

i pomoc w codzienności. W tegorocznym zmaganiu mamy w sposób szczególny poznać 

Trzecią Osobę Trójcy Świętej. Dla wielu oczywistym są słowa, iż Maryja jest pełna 

Ducha Świętego. Jednak wielu z nas ciągle ma trudności w spotkaniu z Miłością, którą 

wyraża owa Osoba Trójcy. 

Maryja, otwierając się na działanie Boga, przyjęła z radością Jego Słowo pod 

postacią Syna. Aby mogło zaistnieć to zbawcze dzieło, konieczne było działanie Bożego 

Ducha. Dlatego też staje się Ona dla nas wzorem i przewodniczką w przyjęciu Ducha 

Świętego, który prowadzi i dopełnia Dzieło Zbawienia.  

Tegoroczne wędrowanie będzie wewnętrznym pytaniem siebie, jaka jest moja 

postawa na działanie Ducha Świętego. Czy jestem otwarty, czy ciągle poszukuję? Czy 

chcę jak Maryja przyjąć Słowo, które we mnie ma się stawać prawdziwym Bożym 

życiem? Poznając dary i owoce Ducha, skonfrontujemy swoją codzienność, która często 

ucieka nam w zabieganiu i smutkach, tzw. szarej rzeczywistości. 

Rozpoczynając wspólne podążanie do Maryi polecamy Bogu cały Kościół. To 

wielkie Boże dzieło, które często poddawane jest wielu próbom, prowadzi Duch Święty, 

choć wielu usiłuje temu zaprzeczyć i zanegować Jego natchnienia. 

Ruszajmy więc ku świętości, która jest naszym celem i zadaniem, a w tym Duch 

Święty prowadzi nas tak, jak prowadził naszą Matkę Maryję. 

Brat Przewodnik 

Ks. Wojciech Świderski SAC 



DZIEŃ PIERWSZY - (06.08.2018) Poniedziałek 

(Święto Przemienienia Pańskiego) 

 

Dzisiejsza Ewangelia (Poniedziałek 06.08.18) 

Z Ewangelii wg św. Marka.  Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba 

i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. 

Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. 

I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do 

Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden 

dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli 

przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest 

mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie 

widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby 

nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z 

martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać 

z martwych. Mk 9,2-10 

 

KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

(Nowenna do Bożego Miłosierdzia) 

 

Pragnę – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny – abyś przez te dziewięć 

dni sprowadzała dusze do zdroju Mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i 

ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie godzinie 

śmierci. W każdym dniu przyprowadzisz do Serca Mego odmienną grupę dusz i 

zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia Mojego. A Ja te wszystkie dusze wprowadzę 

w dom Ojca Mojego (…). W każdym dniu prosić będziesz Ojca Mojego przez 

gorzką mękę Moją o łaski dla tych dusz. 

Dzień pierwszy 

Dziś sprowadź Mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników, i zanurzaj 

ich w morzu miłosierdzia Mojego, a tym pocieszysz Mnie w gorzkim smutku, w jakim 

pogrąża Mnie utrata dusz. 

Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami i 

przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność, jaką mamy w nieskończoną 

dobroć Twoją, i przyjmij nas wszystkich do mieszkania najlitościwszego Serca swego, 

i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię przez miłość Twoją, która Cię łączy 

z Ojcem i Duchem Świętym. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia 

na ludzkość całą, a szczególnie na biednych grzeszników. Ludzkość ta jest zamknięta w 

najlitościwszym Sercu Jezusa i dla Jego bolesnej męki okaż nam miłosierdzie swoje, 

abyśmy wszechmoc miłosierdzia Twego wysławiali na wieki wieków. Amen. 

(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca) 

 


