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dla mam
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"Chodźcie, nawróćmy się do Pana!"
Ozeasza 6,1

 



Jak s i ę  p r zygo t owa ć?  
Znajdź w swoim kalendarzu najmniej przeładowane trzy dni.

 Zarezerwuj je sobie na duchową regenerację dla serca. 

 

Wyznacz codzienny czas tylko dla siebie i Boga. Możesz wstać o poranku

przed dziećmi i zaszyć się w domowym zaciszu lub pójść po południu do

herbaciarni. Zabierasz Biblię, notatki, zamawiasz herbatę i już! Jeżeli nie

będziesz praktykować herbaciarni każdego dnia przynajmniej ostatniego

odwiedź takie miejsce w ramach randki z Panem Bogiem. Tylko Ty i On!

 

Zorganizuj dobry głośnik. Tak, byś mogła słuchać nagrań zajmując się

jednocześnie dziećmi i domem. Dźwięk powinien być słyszalny z każdego

pomieszczenia. Jeżeli pracujesz zawodowo możesz słuchać w drodze do

pracy. 

 

Zaopatrz się w (naostrzone) kredki, będą potrzebne do codziennej

zadumy i rozważania Słowa Bożego.  

 

Spisz sprawy, które chciałabyś, żeby Bóg rozwiązał za Ciebie. Nie pomijaj

nikogo z członków Twojej najbliższej rodziny. 



Moje  i n t e n c j e
mod l i t ewn e :  

 



Dzień  1
Przeczytaj

Ozeasz 6, 1-6

Kiedy Bóg Cię podźwignie? Co Ty musisz zrobić? 

Co realnie zmienia się w Twoim życiu z powodu powrotu

Jezusa na ziemię? 

Naucz się na pamięć  

Mt 11,28

Posłuchaj

www.niezwyklapodroz.pl/K1

Koniecznie dziś...

Zrób coś, co sprawi, że się odprężysz, ale nie uśniesz. Może

to być spacer z przyjaciółką lub posłuchanie muzyki w

samotności. Może ulubiony kawałek ciasta zjedzony z

mężem. 

Pomódl się

Powiedz Bogu czemu tak trudno Ci go znaleźć. 

Podziękuj Bogu za zalety posiadania rodziny. 

Zapytaj jak możesz lepiej zarządzać swoim czasem.

 

 





Dzień  2
Przeczytaj

Psalm 25 

Jak często powinnaś wyznawać Bogu grzechy swoje 

i rodziny? Co jest Twoim domowym wrogiem? Jaki wróg

mieszka z Tobą? Jaka powinnaś być wg tych słów? 

Naucz się na pamięć 

Mt 7,7

Posłuchaj

www.niezwyklapodroz.pl/K2

Koniecznie dziś...

Spisz swoje upadki, grzechy, porażki i zniechęcenia. 

Spisz rzeczy, które Ci nie wychodzą. Powierz je Bogu.

Możesz zniszczyć kartkę lub zachować ją i przeczytać 

za rok. 

Pomódl się

Przeproś Boga za rzeczy, które oddalają Cię od Niego.  

Podziękuj Bogu za siły, które Ci daje do prowadzenia domu. 

Zapytaj jak możesz lepiej poznać charakter Boga. 

 

 





Dzień  3
Przeczytaj

Przysłów 31, 10-31

Jaka jesteś? Jaką Bóg chce, abyś była? Co zrobić w chwilach

słabości? Wypisz pięć sposobów jak się nie poddawać na

codzień.

Naucz się na pamięć  

Flp 1,6 

Posłuchaj

www.niezwyklapodroz.pl/K3

Koniecznie dziś...

Zapisz na kartce historię swojego życia. Może być w formie

opowiadania, kolarzu zdjęć lub osi czasu. Postaraj się

dostrzec drogę, którą prowadził Cię Bóg. 

Pomódl się

Powiedz Bogu co myślisz o swojej obecnej sytuacji życiowej. 

Podziękuj Bogu za swoje życie i drogę, którą Cię prowadził.

Zapytaj go jak go nie zgubić w wirze matczynego życia.

 

 





Moje  p r z emy ś l e n i a :  
 



Kilka  s ł ów  na  k on i e c
To koniec naszego duchowego trzydniowego

restartu. Mam nadzieje, że nadal jesteś

spragniona Boga. Jeżeli tak, to wiedz, że to

bardzo dobrze! Bóg chce, abyś odetchnęła

codziennie jego obecnością. Nic nie jest tak

wiele warte, jak Twoje chwile spędzone tylko

z Nim. Dzięki temu odpoczniesz, wyciszysz

się a nawet naładujesz na kolejne chwile w

domowej wojnie. Zaplanuj dziś  swoje

odnowione życie z Bogiem. Gdy upadniesz,

zapomnisz, nie dasz rady, to nic. Jako córki

króla możemy poprawić nasze korony i iść

dalej, pamiętaj o tym!


