
Teksty biblijne nawiązujące do tematu rekolekcji (do refleksji w 

ciągu dnia) 

1 List św. Jana 3,10: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy 

nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy”.  

 List św. Pawła do Rzymian 5,6-8: „Chrystus bowiem umarł za nas, jako za 

grzeszników, w oznaczonym czasie, gdyśmy [jeszcze] byli bezsilni.  A [nawet] za 

człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą 

trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś 

ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że 

Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami”. 

Izajasz 43, 1-3: Ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel twój, Jakubie, i Twórca twój, 

o Izraelu: Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim! 

Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie. 

Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się i nie strawi cię płomień.  Albowiem Ja 

jestem Pan, twój Bóg, święty Izraela, twój Zbawca.  

Izajasz 49,14-15: „Mówił Syjon: Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Czyż 

może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? 

A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie”.  

Jan 3,16: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, 

aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. 

Psalm 23  

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. 

Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. 

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, 

przywraca mi życie. 

  Prowadzi mnie po właściwych ścieżkach 

  przez wzgląd na swoje imię. 

  Chociażbym chodził ciemną doliną, 

  zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. 

Twój kij i Twoja laska dodają mi otuchy. 

Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników; 

namaszczasz mi głowę olejkiem; mój kielich jest przeobfity. 

  Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną 

  przez wszystkie dni mego życia 

   i zamieszkam w domu Pańskim 

  na długie dni. 
 


