
WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE INTERNETOWE 

Jezu, Eucharystio, życie mej duszy 

MIŁOSIERDZIE  
(J 13, 1-8.12-17) 

 

• Zaproszę Ducha Świętego do mojego domu i serca. Pomodlę się, by On prowadził mnie do 
poznania prawdy o Bogu i sobie. 

• Przeczytam ze skupieniem Ewangelię wg św. Jana 13, 1-8. 12-17. 

• Wejdę do Wieczernika. Będę wpatrywał się w Jezusa, który przerywa wieczerzę, wstaje od 
stołu, zdejmuje swoją wierzchnią szatę, przepasuje się prześcieradłem, nalewa wody do 
miednicy i zaczyna uczniom umywać nogi.  

• Poproszę w tej medytacji, bym doświadczył tego, jak Jezus podchodzi do mnie i również mi 
umywa nogi, bo chce, bym doświadczył Jego miłosiernej miłości. Widząc jaki jest Bóg, 
zapragnę kochać tak, jak On, zapragnę żyć miłosierdziem w swojej codzienności. Zapragnę 
umywać innym nogi. 

• Zobacz, jak Jezus teraz podchodzi do ciebie, by obmyć swoją miłością brud twoich grzechów, 
chce zetrzeć swoją dobrocią odciski nałogów i wad, z którymi tak trudno ci się rozstać. 
Pragnie swoją pokorą i uniżeniem, przyciąć przerośnięte paznokcie twoich ambicji i pychy. 
Bierze w ręce twoje stopy i łaską miłosierdzia przekuwa bąble utartych i toksycznych 
schematów myślenia, które cię tak bolą i odbierają chęć życia. Swoim przebaczeniem obmywa 
i leczy obtarcia powstałe od trudów życia, złych i krzywdzących relacji. Jezus chce dziś wejść 
w to wszystko, co dla ciebie trudne, w twój lęk przed chorobą, śmiercią, koronawirusem, chce 
rozpalić w tobie nadzieje na szczęśliwe życiu tu i w niebie. 

• Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem 
umywać nogi. Jezus już tyle razy ci pokazał, że cię kocha, już tyle razy wlewał w twoje serce 
pragnienie dzielenia się tą miłością. Zapewnia cię, że jedyną drogą do szczęścia jest 
naśladowanie Go w Jego postawie umywania nóg, służbie drugiemu przez przyjmowanie 
innych z ich wadami, przebaczenie uraz i krzywd (por. Dz. 1158). Od ciebie więc zależy, czy 
podejmiesz ten trud jako owoc tych rekolekcji i zaczniesz być człowiekiem eucharystycznym. 

Wprowadzenie do modlitwy osobistej



Nawet teraz, kiedy nie masz dostępu fizycznego do tych świętych celebracji, to Bóg zaprasza 
cię do tego byś żył Eucharystią w codzienności 

• Pomodlę się: Jezu Miłosierny, błagam Cię: uratuj ludzkość, którą tak umiłowałeś, że przyjąłeś 
postać sługi i niewolnika umywając uczniom nogi. Uczyń z nas apostołów miłosierdzia we 
współczesnym świecie. Niech Twój Święty Duch prowadzi nas po drogach służby, pokory i 
przebaczenia. Niech Twoje miłosierdzie przechodzi przez nas do każdego człowieka, jakiego 
postawisz na drodze naszego życia w tym czasie epidemii.  

• Będę nosił w sercu słowa św. Siostry Faustyny:  Miłosierny Boże, w tym momencie, więcej niż 
kiedy indziej ufam w przepaść miłosierdzia Twojego (Dz. 825). 




„Dzienniczek” św. S. Faustyny, numery:


825, 1273, 1002, 1747, 167, 1313, 1107, 1158, 154, 220

Propozycja lektury duchowej


