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POWIERZYĆ SIĘ JEZUSOWI /Wspólnota gromadzi się wokół Jezusa/

Przyjdźcie  do Mnie wszyscy,  którzy  utrudzeni  i  obciążeni  jesteście,  a  Ja  was  
pokrzepię.  Mt 11,28

Mateusz ukazuje proces dojrzewania wspólnoty wierzących. Ukazuje ją taka jaka ona jest, 

z  jej  słabościami  i  brakami,  ale  jednocześnie  nieustannie  pokazuje  na Jezusa,  który  chce 

budować  z  nas  wspólnotę,  pomimo  naszej  niedoskonałości.  Nasza  „mała  wiara”  nie 

wystarcza, ale wiara większa, wiara Jezusa ma moc przemienić nasze życie.

W  każdym  doświadczeniu  wiary  jest  miejsce  na  lęk  i  bezradność,  na  trwogę  i  poczucie 

opuszczenia. Ważne, aby tak jak Jezus uczyć się powierzenia Ojcu. Tylko św. Mateusz zapisał 

słowa Jezusa, w których zwraca się do zmęczonych, uciskanych,  zachęca ich by do Niego 

przyszli i znaleźli w Nim odpoczynek. Gdy gromadzimy się wokół Jezusa i w Jego imię jako 

wspólnota, to doświadczamy pokrzepienia i umocnienia, doświadczamy Bożej łaski.

1. Modlitwa do Ducha Świętego

2. Czytanie Słowa Bożego 

Przecież Ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem: oni zaś nie rozumieli,  
że troszczyłem się o  nich.  Pociągnąłem ich ludzkimi  więzami,  a były  to więzy miłości.  
Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę – schyliłem się ku niemu  
i nakarmiłem go. (Oz 11, 3-4) 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.  
Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem,  
a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. (Mt 11, 28-29)

Miej ufność w Panu i postępuj dobrze, mieszkaj w ziemi i zachowaj wierność. 
Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca. 
Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał 
i sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a słuszność twoja - jak południe. 
(Ps 37,3-6)

3. Refleksja
 Czas, by w ciszy rozważyć Słowo Boże i zastanowić się nad tym, jak te słowa odnoszą się 

do mojego życia, postępowania. 

4. Dzielenie 

 Wypowiedzi  uczestników  spotkania  dotyczące  przemyśleń  i  refleksji,  które  wzbudziło 

w nich usłyszane Słowo Boże. Wypowiedzi zwykle zaczynamy od przytoczenia jednego 

z wersetów,  którego dotyczy ta refleksja.  Wypowiedź w oparciu o przeczytane Słowo 

Boże i osobiste doświadczenie niech się łączy z odpowiedzią na pytanie:

 Jak Bóg zapewnia o swojej miłości i swoim miłosierdziu?

Z jakimi sprawami przychodzę na spotkania wspólnotowe, co jest moim obciążeniem?*

Gdzie mogę znaleźć umocnienie i odpoczynek?

* Odpowiedź na to pytanie musi być w pełnej wolności. Nie chodzi o narzekanie, czy wchodzenie 

wgłąb i „wywlekanie” spraw, a o zwrócenie uwagi na to, że przychodzimy na nasze spotkania 

„z drogi”, ze swoimi problemami i obciążeniami, które to mają znaczenie w naszych wzajemnych 

relacjach,  wpływają  na  nasze  postawy.  Spotkanie  wspólnotowe  ma  być  miejscem  nabrania 

nowych sił, a nie sposobem na ukazanie swoich frustracji czy niezadowolenia. Budując z innymi 

wspólnotę oddaję Jezusowi swoje słabości, by On je przemienił i bym we wspólnocie braci mógł 

doświadczyć pokrzepienia.



5. Modlitwa zawierzenia

 Niech  formą  podsumowania  tego  spotkania  będzie  modlitwa  zawierzenia,  oddania 

Jezusowi siebie i naszej wspólnoty.

Możemy  wspólnie  odmówić  Modlitwę  Zawierzenia  Jezusowi  Miłosiernemu,  którą 

również otrzymaliśmy na rekolekcjach w Zembrzycach.

Modlitwa zawierzenia Jezusowi Miłosiernemu

Jezu Najmiłosierniejszy,
mój Panie i Zbawicielu.
Wobec nieba i ziemi, świadom(a) swojej
nędzy, grzeszności i niewystarczalności,
oddaję się dziś zupełnie i całkowicie,
świadomie i dobrowolnie
Twemu Nieskończonemu Miłosierdziu.

Ufając Twojej Miłosiernej Miłości wyrzekam się na zawsze i całkowicie:
- zła i tego co do zła prowadzi
- demonów i wszelkich ich spraw i pokus
- świata i wszystkiego czym usiłuje mnie pociągać i zniewalać
- siebie i wszystkiego co buduje i zaspokaja mój egoizm i pychę.

Oddaję się Tobie Jezu, Najmiłosierniejszy Zbawicielu, jako jedynemu mojemu Bogu i 
Panu, /jedynej miłości, pragnieniu i celowi mojego życia. Z całą pokorą, ufnością i 
uległością wobec Twojej Najmiłosierniejszej Woli oddaję Ci siebie:
- moje ciało, duszę i ducha
- całą moją istotę
- życie w czasie i w wieczności
- przeszłość, teraźniejszość i przyszłość -rozum, uczucia i pragnienia
- wszelkie zmysły, władze i prawa
- wolę i wolność moją
- wszystko czym jestem, co posiadam i co mnie stanowi.

Nie zostawiam sobie nic
wszystko oddaję Twojej Świętej Woli
przez ręce Niepokalanej Matki Miłosierdzia.
Rozporządzaj mną jak chcesz,
według Twojego Miłosierdzia.
Broń mnie i posługuj się mną
jako swoją wyłączną i całkowitą własnością,
Jezu, ufam Tobie!
Amen. 


