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GRUPKI DZIELENIA (na stronie www.efraim.pl są adresy mailowe 
poszczególnych animatorów); grupki spotykają sie w salkach duszpasterstwa. 
 
OGŁOSZENIA:  
13.11 o godz. 20.00 – W ramach czwartkowych Mszy akademickich "Bez 
pośpiechu" zapraszamy (nie tylko) studentów na Eucharystię, a po niej konferencja 
o. Adama Matrasa SJ na temat rozłamu chrześcijan, jednym Kościele oraz jak się 
w tym wszystkim odnaleźć i zachowywać. 
 
20.11 o godz. 20.00 – czwartkowa Eucharystia, w czasie której będziemy w 
sposób szczególny modlić sie o nasze uzdrowienie duchowe i fizyczne. 
 
21-23.11.2014 – Dni Skupienia wspólnoty Efraim w Gdyni – ZAPRASZAMY!!! 
Ten wspólny wyjazd to czas kiedy poprzez wspólna modlitwę, Eucharystię, 
konferencje, zabawę możemy się lepiej poznać i pogłębić relację z Jezusem. 
ZAPISZ SIĘ KONIECZNIE PRZEZ FORMULARZ! 
W czasie sobotniej modlitwy b ędzie okazja, aby podej ść do modlitwy do 
grupki wstawienniczej. 
Miejsce: szkoła nr 26 ul. Tatrzańska w Gdyni 
Co zabrać: śpiwór, karimatę, Pismo Św., notatnik, coś ciepłego do spania; obuwie 
sportowe 
 
Koszt: 65 zł studenci, 70 zł pracuj ący – ale brak pieniędzy nie jest przeszkodą!!! 
Więcej informacji i formularz zapisów na naszej stronie www.efraim.pl 
 
Ciekawe i przydatne strony: 
- www.efraim.pl – strona wspólnoty 
- www.gdansk.jezuici.pl/ – strona parafialna 
- www.jda.jezuici.pl/ - Jezuickie Duszpasterstwo Akademickie 
- www.odnowa.org – oficjalna strona Katolickiej Odnowy w Duchu 
Świętym 
- www.jezuici.pl – strona Towarzystwa Jezusowego 
- www.otworz-oczy.pl – strona projektu ewangelizacyjnego „Otwórz oczy” 
- www.mateusz.pl – portal chrześcijański 
- www.deon.pl – portal informacyjno – religijny 
- www.odnowa.jezuici.pl - Mocni w Duchu 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KSIĄŻECZKA Z PROPOZYCJAMI MODLITW NA CAŁY TYDZIEŃ 
 

12.11 – 19.11.2014 
 
 
 
 
 
 
 

Miłość Boża 
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„Człowiek jest t ęsknot ą Boga, jest celem jego miło ści”  
św. Augustyn 
 

Masz w dłoni książeczkę o Bożej Miłości. Nie bez powodu zaczynamy te 
przygodę we wspólnocie od tego tematu, bo to od niej tak naprawdę wszystko się 
wzięło. Z tej Miłości począłeś się Ty i z Niej jest nasza wspólnota! 

W tym tygodniu posłuchaj, jak Biblia mówi o Bożej Miłości do Nas. Nie 
znajdziemy w niej Boga, który byłby czysta idea. Spotkasz natomiast żywą, 
kochającą Osobę – Boga Ojca .  

Możesz zobaczyć, jak Bóg sie nad człowiekiem pochyla, jak go karmi, tuli i 
ochrania. Bowiem dla Boga rządzić światem oznacza troszczyć się o Ciebie i o 
mnie. 

W tym tygodniu usiądź przy Twoim Ojcu Niebieskim i odpoczywaj w Jego 
bliskości. Wsłuchaj się w bicie Jego serca i w to, co mówi Twoje serce.  

Syć Jego obecnością Twoje myśli, duszę i serce. Kontempluj obraz 
miłosiernego Boga Ojca. 

Postaraj sie poświęcić codziennie 30 minut na lekturę Pisma Świętego i 
modlitwę. Podejdź do tego nadchodzącego tygodnia z Miłością ☺. Wybierz sobie 
miejsce na modlitwę, w którym Ci będzie dobrze i bezpiecznie. Twoja wierność i 
otwartość na działanie Pana przez Jego Słowo na pewno wyda owoce! 

Bardzo wa żną częścią cało ści są grupki dzielenia , które z pewnością 
pomogą Ci w zrozumieniu i przeżywaniu tego tematu.  

 
Na początku każdej modlitwy proś Ducha Świętego, żeby Ci towarzyszy, 

otwierał Twoje serce na to, co Pan Bóg będzie mówił przez Słowo, aby otwierał 
Słowo przed Tobą oraz aby Twoje serce było gotowe to przyjąć. Także, aby 
wszystko, co zrodzi się na tej modlitwie było na Jego większą chwałę.  

Podczas modlitwy zaangażuj swoją wyobraźnię, próbując wyobrazić sobie 
to, co kojarzy Ci się z czytanym fragmentem z Biblii. Dawaj sobie momenty ciszy 
zarówno zewnętrznej jak i ciszy myśli, aby Bóg Ojciec mógł przychodzić do Ciebie 
przez rodzące się w Tobie uczucia albo ich brak oraz przez myśli, które będą się 
pojawiały. Jeśli jakiegoś Słowa lub myśli nie rozumiesz, pytaj wprost Ojca: "Co 
chcesz mi przez to pokazać?", "Do czego mnie przez to zapraszasz?"  

Na koniec każdej modlitwy odmów „Ojcze Nasz”, zastępując słowo „Ojcze” 
słowem ”Tato”☺. 

 
Jeśli będziesz odczuwał jakiekolwiek trudności możesz zwrócić się o radę 

do swojego animatora grupki, który chętnie Ci pomoże. 
 
 
 
 

Przyjrzyj się wszystkim lękom i niepokojom w Twoim sercu, a przede 
wszystkim tym związanym z relacjami z bliskimi ludźmi.  

Może wydaje ci się, że nie jesteś wystarczająco wart, aby zasłużyć na 
ludzką miłość? Może napełniają Cię lękiem Twoje słabości? Może boisz sie, że 
miłość kiedyś się skończy, bo zrobisz jakiś błąd i nie da się go już naprawić? 
Święty Jan pisze, że doskonała miłość usuwa wszelki lęk.  

Taka doskonałą miłością kocha jedynie Ojciec. Nawet jeśli zawiedziesz 
siebie i innych, możesz liczyć na Boga. W Nim niczego nie musisz się lękać, bo 
jest nieskończenie miłosierny i cierpliwy. Jego miłość jest większa niż Twoje 
grzechy i niewierności. 

Oddaj dziś w Bogu w modlitwie wszystkie lęki, które zniewalają Twoje 
życie, odbierają ci radość i chęć działania. Poproś też, aby uczył Cie kochać tak 
jak On... 
 
DZIEŃ SIÓDMY 
 
Tekst do rozwa żania: Pieśń „Jestem dzieckiem Boga ” (Mocni 
w Duchu) 
 
Jestem dzieckiem Boga 
Synem, na którego czekał Bóg, 
Królewskim płaszczem Pan odział mnie, 
Moja nadzieja znalazła w Nim swój dom. 
 
Bo jestem upragnionym dzieckiem, 
Potężnego Ojca w niebie mam, 
Królewskim dziedzicem Pan ju ż nazwał mnie, 
W przestronnych komnatach znalazł dla mnie dom. 
 

Dziś powróć do wszystkich rozmów z Bogiem w tym tygodniu. 
Przypomnij sobie to, co Ci nowego powiedział o Sobie i swojej Miłości. 
Postaraj się spędzić ten dzień w świadomości, że jesteś upragnionym i 
ukochanym Bożym dzieckiem. Wszystko co Jego – należy do Ciebie. On 
pragnie Twojego szczęścia, dlatego towarzyszy Ci w każdej chwili życia i 
błogosławi Ci ☺. 
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DZIEŃ PIĄTY 

 
Tekst do rozwa żania: J 3,16 i J 15,13 oraz Mt 13, 45-46 
 
„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego 
dał, aby ka żdy, kto w Niego wierzy, nie zginał, ale miał życie wieczne.” 
„Nikt nie ma wi ększej miło ści od tej, gdy kto ś życie swoje oddaje za 
przyjaciół swoich.„ 
 
"Podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszuk ującego 
pięknych pereł. Gdy znalazł jedna drogocenna perl ę, poszedł, 
sprzedał wszystko, co miał, i kupił j ą." 
 

Miłość Boga do Nas w sposób najdoskonalszy wypełniła się w Jego 
Synu – Jezusie, który oddał swoje życie, by Nas przywrócić z grzechu i 
śmierci do życia. Jezus oddał wszystko, co miał, co Ojciec dał do Jego 
dyspozycji, aby nas odnaleźć na naszych ścieżkach i przyprowadzić z 
powrotem do bliskości Taty. Dzięki Niemu odzyskaliśmy godność dzieci 
Bożych, więź straconą przez nasz grzech.  

Postaraj się znaleźć dziś czas, aby osobiście podziękować 
Jezusowi za dar zbawienia – na adoracji Najświętszego Sakramentu lub 
podczas Mszy świętej.  

Postaraj się w swojej codzienności zobaczyć jak Jezus wciąż od 
nowa szuka Cię i pomaga odnaleźć ścieżki prowadzące do Taty. Nie chce, 
aby ktokolwiek zginął.  

Spróbuj sobie wyobrazić, że Ty jesteś tą drogocenną perłą, którą 
Jezus pragnie zdobyć za najwyższą cenę – cenę swojego życia. On nie 
będzie szczęśliwy, póki nie będzie mógł być blisko Ciebie – póki Ty nie 
zechcesz być blisko Niego. On nie wyobraża sobie życia bez Ciebie.  

Czy wierzysz w to? 
 

DZIEŃ SZÓSTY 
 
Tekst do rozwa żania: 1J 4, 18 
„W miło ści nie ma leku, lecz doskonała miło ść usuwa lek, 
poniewa ż lęk kojarzy si ę z karą. Ten zaś, kto sie l ęka, nie 
wydoskonalił sie w miło ści.” 

DZIEŃ PIERWSZY 

 
Tekst do rozwa żania: Jr 31,3 
 
„Ukochałem cie odwieczna miło ścią” 
 

Wsłuchaj się, co Bóg mówi konkretnie do Ciebie, do Twojego życia 
poprzez to wyznanie. 

Bóg ukochał mnie miłością odwieczna, to znaczy, że istniałem w 
Jego sercu i w Jego umyśle przed założeniem świata. Zostałem 
Umiłowany, zanim pokochali mnie lub zranili mój ojciec, mama, brat, 
siostra, dziewczyna, chłopak... 
  

Trwaj dzisiaj przed Ojcem i nasycaj się tą prawdą. Nie zniechęcaj 
się, kiedy ciężko Ci ją przyjąć, bo Ci, którym ufałeś, zranili Cię, ich miłość 
się wyczerpała albo kochają niedoskonale.  

Tym bardziej przyjdź do Ojca i zaczerpnij ze Źródła Miłości, które 
nigdy się nie wyczerpie. 

 
Bóg pierwszy mnie umiłował. Ojciec tęsknił za mną, zanim 

zacząłem tęsknić za Nim. Ja mogę tylko odpowiedzieć na Jego miłość: 
przyjąć ją albo odrzucić. 
 

Co szczerze odpowiesz dziś Bogu Ojcu? Nie bój się tego, co mówi 
Twoje serce. On pragnie Twojej szczerości, bo tylko wtedy może się z 
Tobą spotkać w Twoim sercu i przemieniać je. 
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DZIEŃ DRUGI 

 
Tekst do rozwa żania: Iz 49,15 
 
„Czy ż może niewiasta zapomnie ć o swym niemowl ęciu, ta, która 
kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała , ja nie 
zapomn ę o Tobie.” 
 

Miłość matczyna wydaje się największą miłością na ziemi, bo jest 
bezinteresowna. Rodzi się jakby z „przymusu serca” i łączy nierozerwalna 
więzią mamę i dziecko.  

To na nią powołuje sie Bóg, gdy zwierza się ze swojej wyjątkowej 
więzi z ludźmi. Tak jak miłość matczyna, Boża miłość wyraża się poprzez 
dobroć, tkliwość, tęsknotę, współczucie, cierpliwość, wyrozumiałość, 
gotowość przebaczania. Pan Bóg jednak mówi do Nas coś więcej: Jego 
miłość do Nas jest większa niż nawet najbardziej czuła miłość matki.  
Czyż to nie cudowna perspektywa? Rozważaj te słowa i wyryj je w swoim 
sercu. 
 
DZIEŃ TRZECI 

 
Tekst do rozwa żania: Oz 11, 1-4 
 
1„Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, 
i syna swego wezwałem z Egiptu. 
2 Im bardziej ich wzywałem, 
tym dalej odchodzili ode Mnie, 
a składali ofiary Baalom 
i bo żkom palili kadzidła. 
3 A przecie ż Ja uczyłem chodzi ć Efraima, 
na swe ramiona ich brałem; 
oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem si ę sie o nich. 
4 Poci ągnąłem ich ludzkimi wi ęzami, 
a były to wi ęzy miło ści. 
Byłem dla nich jak ten, co podnosi 
do swego policzka niemowl ę - 
schyliłem sie ku niemu i nakarmiłem go.” 

Postaraj się usłyszeć w tym wyznaniu Boga własne imię. Co 
czujesz? Czy widzisz w swoim życiu Jego troskę i opiekę? Czy spotkałeś 
Go w drugim człowieku, w jego pomocy, dobrym słowie? 

Nawet, gdy zdradzamy miłość naszego Ojca, przestajemy tęsknić 
za Nim, opuszczamy Go i błąkamy się po „ukochanym Egipcie”, On nie 
przestaje nas kochać i wołać z tęsknotą. Co jest Twoimi bożkami, które Cię 
odwodzą od Ojca? Przyjrzyj się, czy naprawdę jest Ci z nimi dobrze? Cóż 
mogą Ci zaoferować, czego już nie otrzymałeś od Ojca? 

Czy zauważasz takie momenty albo przestrzenie Twojego życia, w 
których nie dostrzegasz miłości Boga, gdzie czujesz się odrzucony lub 
zapomniany przez Niego? Jeśli tak, oddawaj je w modlitwie, prosząc, by 
Pan pokazał Ci, jak codziennie się o Ciebie troszczy, szczególnie w tym, co 
Cię boli albo, czego na razie nie rozumiesz. 
 
DZIEŃ CZWARTY 

 
Tekst do rozwa żania: Pnp 8, 6-7 
 
„Połó ż mnie jak piecz ęć na twoim sercu, jak piecz ęć na twoim 
ramieniu, bo jak śmier ć pot ężna jest miło ść, a zazdrość jej 
nieprzejednana jak otchła ń; żar jej to żar ognia, uderzenie boskiego 
gromu. Wody wielkie nie zdołaj ą ugasi ć miło ści, nie zatopi ą jej rzeki.” 
 

Bóg dziś chce Tobie powiedzieć, że za Tobą szaleje.:) Co Ty na to? 
Miłość Boga do Ciebie jest potężna jak śmierć – swoja intensywnością i 
żarliwością przekracza ludzkie wyobrażenie. Nie jest zmienna i zawodna 
jak miłość ludzka. Płonie cały czas tak samo mocno, ale sie nie spala. On 
też ukochał cie pierwszy, dlatego jest o ciebie zazdrosny. 

 
Jaka rodzi się w Tobie odpowiedz na żar Bożej miłości? Czy chcesz 

ją przyjąć? Czy już jej doświadczyłeś? A może lękasz się takiej miłości? 
Poszukaj w sercu odpowiedzi, dlaczego? 

Przyjrzyj się także swoim relacjom miłości z bliskimi Ci osobami. 
Czy dają Ci poczucie spełnienia? Czy odpowiadają na najgłębsze 
pragnienia Twojego serca? Czego szukasz w tych relacjach? Może miłość 
Twoja i ukochanej osoby – kiedyś płomienna – w końcu wygasła i został po 
niej tylko popiół? Dlaczego? 


