
Drugie prawo duchowe: Uznaj prawdę o sobie: jestem grzesznikiem!  

 

 „Wszyscy bowiem zgrzeszyli” (Rz 3, 23). Każdy z nas został stworzony do wspólnoty z 

Bogiem. Niestety, człowiek wybierając własną drogę życia, zerwał przyjaźń ze 

Stworzycielem. Ta samowola i bunt przeciwko Bożej miłości, to grzech. Każdy z nas jest 

grzesznikiem. Przez mój grzech zrywam wspólnotę z kochającym Bogiem, więcej, każdy 

mój grzech również rani innych ludzi. Stań w prawdzie przed sobą. Tylko jeśli uznasz 

prawdę o własnej grzeszności, będziesz mógł zrobić kolejny krok w życiu duchowym. 

 Trzecie Prawo duchowe: Jezus Chrystus jest jedynym rozwiązaniem. 

 „Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy 

byli jeszcze grzesznikami” (Rz 5, 8). Wielokrotnie spoglądasz na krzyż. Czy zdajesz sobie 

sprawę, że to narzędzie zbrodni, które dla niektórych jest głupstwem i hańbą, stało się dla 

ciebie jedynym rozwiązaniem? To Chrystus dla ciebie umiera, aby dać ci nowe życie, bo 

cię bardzo kocha. Nie ma innej drogi, nie ma innego rozwiązania. To Jezus Chrystus jest 

twoim Zbawicielem, jedyną szansą. Oddaj Jezusowi całą twoją grzeszność, zrzuć na Niego 

ciężar swojego grzechu. Tylko Jezus jest drogą, prawdą i życiem, tylko przez Niego możesz 

poznać Ojca (por. J 14, 6). Bóg przez posłanie swojego Syna przerzucił pomost nad 

przepaścią, która dzieliła nas od Niego. Przez zmartwychwstanie zwyciężył śmierć, grzech, 

szatana. Zło nie ma już nad tobą władzy. Możesz oprzeć się pokusom. Chrystus jest i nie 

pozwoli, byś na nowo pogrążył się w bagnie grzechu. 

Godz.12.00 Anioł Pański, Litania Loretańska oraz Salve Regina (Witaj Królowo)  

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy 

wygnańcy, synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, 

Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc 

żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo! 

Godz.15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia  

W ramach „Godziny Miłosierdzia” można rozważyć psalm 51 (powyżej) oraz pomodlić się 

do Matki Bożej modlitwą różańcową  

/ Można również teraz odczytać konferencję/ 

 


