
Dla Maryi  zwiastowanie narodzenia Jezusa, to zaproszenie Boga do 
rozeznania i przyjęcia jej powołania. Maryja została powołana, aby zostać 
matką Boga.  Bóg znał Maryję i wiedział, że jest zdolna do przyjęcia takiego 
powołania. Bóg zna też każdego z nas, bo sam nas stworzył i zaprasza do 
rozpoznania i przyjęcia swojego planu dla naszego życia. Także nam mówi: 
nie bój się, jak przyjmiesz mój plan to ja sam będę zobowiązany troszczyć 
się o Ciebie. Nie bój się, dostaniesz ode mnie wszelkie dary, które pomogą 
Ci zrealizować Twoją misję życia. 
 

Bóg na różne sposoby przychodzi i zaprasza do przyjęcia Jego planu dla 
naszego życia.  Jak odpowiadasz na Jego zaproszenia?  Pomódl się: Jezu 
dziękuję Ci za moją tajemnicę zwiastowania.  Dziękuję Ci za moją misję 
życiową i wszystkie dary potrzebne do wypełnienia tej misji. 
 

23.08. 2014 sobota   
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM TO WZRASTAĆ W POKORZE 

Mt  23, 11-12 
„Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie 
poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.” 
 

Pokora  jako poznanie prawdy o tym, kim i jaki jestem naprawdę, to droga 
do  nieba. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, zwana Małą Arabką, mawiała, 
że w niebie są ludzie z wszelkimi słabościami i ograniczeniami, ale z 
pokorą. W piekle są ludzie z wszelkimi darami, ale z pychą.  Potrzebujemy 
pokory jako lekarstwa na chorobę pychy, czyli ubóstwienia samego siebie i 
odrzucenia Boga.  Potrzebujemy pokory, aby odpowiadać na Boże 
wezwania. 
 

Pokora to widzenie siebie w prawdzie, ale tylko Bóg może nam dać, takie 
spojrzenie. Czy prosisz o to Boga? Pomódl się: Jezu, proszę Cię o łaskę 
pokory. Pozwól mi być Twoimi rękami, nogami, sercem i tym wszystkim 
czego potrzebują inni. 
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CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM 

 

17.08. 2014 niedziela 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM TO  CZUWAĆ 

Iz 56, 1 
„Tak mówi Pan: „Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo 
moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić”. 
 

Dzisiejsze Słowo buduje napięcie w oczekiwaniu na przyjście Pana, 
przyjście, które dokonało się przez wcielenie Jezusa, Bożego Syna. Skoro to 
przyjście już się dokonało, to w jaki sposób te Słowa mogą być ważne dla 
nas – ludzi żyjących 2000 lat po Chrystusie? Izajasz mówi jednak swoim 
rodakom coś ważnego także dla nas. Izajasz mówi: Czuwajcie, abyście nie 
przegapili momentu przyjścia Pana. A może należałoby także powiedzieć: 
Czuwajcie, abyście nie przegapili momentu, kiedy odejdziecie stąd do 
Pana? 
 

W każdej chwili Pan może przyjść, albo Ty możesz do niego odejść. Czy 
jesteś na to gotowy? Czy czuwasz? W jaki sposób wyraża się Twoje 
czuwanie? Pomódl się: Jezu, daj mi łaskę, abym nie zasypiał jak uczniowie 
w Ogrójcu i zawsze był gotowy na spotkanie z Tobą. 
 

18.08. 2014 poniedziałek 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM TO  MIEĆ ŚWIADOMOŚĆ 

KONSEKWENCJI GRZECHU 
Ez 24, 21 
„To mówi Pan Bóg: Oto Ja pozwalam bezcześcić świątynię moją, dumę waszej 
potęgi, radość waszych oczu, tęsknotę waszych serc. ”. 
 

Bóg pozwala narodowi żydowskiemu ponosić konsekwencje swojej 
niewierności poprzez fakt zniszczenia świątyni przez pogan. Na pewno 
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jednak w narodzie było wtedy wielu sprawiedliwych, którzy mogli się czuć 
zawiedzeni i myśleć sobie, że oto oni nic złego nie zrobili a zło ich dotyka. 
Dlaczego? Czy Bóg jest zatem sprawiedliwy? Stawiając takie pytania nie 
zauważamy może, że grzech ma wymiar wspólnotowy i, chcąc nie chcąc, 
zawsze ktoś cierpi, gdy popełniane jest zło. Prosty, znany przykład: 
alkoholizm jednego członka rodziny odbija się piętnem na pozostałych, 
nawet jeśli są abstynentami. A sprawiedliwym Bóg odda ich 
sprawiedliwość we właściwym czasie. 
 

Czy masz świadomość, że Twój grzech rani innych? Co z tym robisz? 
Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci, że jesteś sprawiedliwy, ale proszę, bądź 
także wobec mnie także miłosierny. 
 

19.08. 2014 wtorek  
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM TO  WŁAŚCIWIE PATRZEĆ NA SWOJE 

BOGACTWO 
Mt 18, 4 
„Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę powiadam wam: Bogaty z 
trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam: 
Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do 
królestwa niebieskiego”. 
 

Dlaczego bogatemu trudno dostać się do Królestwa Bożego? Czy z powodu 
bogactwa samego w sobie? Nie, bardziej chodzi o to, że jakiekolwiek 
bogactwo, to, co posiadamy, daje nam namiastkę niezależności, władzy, 
poczucie wolności, bo możemy pozwolić sobie na więcej. Stąd już tylko 
krok do powiedzenia Bogu: nie jesteś mi potrzebny, mam wszystko. I nie 
chodzi tu tylko o majętność czy pieniądze. Możesz przecież powiedzieć – 
wystarczy mi rozum, nie potrzebuję Boga. Możesz powiedzieć – mam 
dzieci, które zabezpieczą moją przyszłość, nie potrzebuję Boga.  
 

Co jeszcze takiego posiadasz, co przesłania Boga w Twoim życiu? Pomódl 
się: Jezu, daj mi zobaczyć jak wartościowe jest Twoje Królestwo, abym go 
zapragnął i aby żadne moje bogactwo nie przesłoniło mi wartości Twojego 
Królestwa. 
 

20.08.2014 środa  
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM TO  BŁOGOSŁAWIĆ A NIE ZAZDROŚCIĆ 

Mt 20, 12-14a 
„Mówiąc: Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, 
którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich: 
Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną. 
Weź, co twoje, i idź!” 

 

Gdyby robotnicy z winnicy nie wiedzieli o innych robotnikach, to chwalili 
by właściciela za uczciwe wynagrodzenie. Ale się dowiedzieli i wpuścili do 
swoich serc zazdrość.  Zazdrość to taki grzech, który potrafi zabić całą 
radość życia.  Aby nie dać zabić się zazdrości i odebrać sobie radości w 
życiu, potrzebujemy błogosławić, a nie zazdrościć albo złorzeczyć innym z 
powodu ich  dobrobytu lub powodzenia. Błogosławić, to mówić dobrze o 
drugim człowieku, to dziękować Bogu za niego. Błogosławieństwo to 
podstawowa postawa chrześcijanina. 
 

Czego zazdrościsz innym? Jak często błogosławisz Bogu i  innym ludziom? 
Pomódl się: Jezu, przepraszam Cię za wszelką  zazdrość w moim życiu. 
Proszę Cię, naucz mnie błogosławić w najdrobniejszych sytuacjach. 
 

21.08. 2014 czwartek  
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM TO  ROZPOZNAWAĆ SZCZĘŚCIE 

Mt 22, 3-5 
„Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie 
chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie 
zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta 
pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę! Lecz oni zlekceważyli to  i 
poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa.” 
 

Owi ludzie, którzy nie skorzystali z zaproszenia na ucztę, woleli zająć się 
swoimi biznesami. Oni nie uważali, że ta uczta ma dla nich jakiekolwiek 
znaczenie. Nie widzieli w niej żadnej wartości. Czy jednak nie przegapili 
przychodzącego do nich szczęścia spotkania z kimś szczególnym? 
To szczęście wiedzieć kiedy przychodzi szczęście. To szczęście wiedzieć 
kiedy pozostawić swoje własne sprawy a odpowiedzieć na wezwanie tego, 
który zaprasza. To szczęście kiedy odpowiadamy na wezwanie Boże w 
naszym życiu i dostrzegamy Go także w naszych małych, przyziemnych 
sprawach. 
 

Czy potrafisz odsuwać swoje sprawy, aby odpowiedzieć na Boże 
wezwanie? Pomódl się: Jezu, proszę Cię o łaskę rozpoznawania szczęścia 
w moim życiu.  
  

22.08. 2014 piątek  (NMP Królowej) 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM TO ODKRYĆ SWOJE ZWIASTOWANIE 

Łk 1, 30-31 
„Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się,  Maryjo, znalazłaś  bowiem łaskę u 
Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.” 


