
Młode wino ma to do siebie, że jeszcze mocno pracuje, dlatego bukłaki 
muszą być rozciągliwe, czyli wykonane ze świeżej skóry, to znaczy 
młode, nowe. Jezus pokazuje nam to w kontekście wspólnoty swoich 
uczniów, w opozycji do „starych” zwyczajów faryzeuszy. Mamy, jako 
chrześcijanie odnaleźć nasze własne, nowe i twórcze formy wyrażania 
naszej wiary, nie wpasowywać się w utarte schematy myślenia świata, 
kierować się bardziej Duchem niż literą. 
 

Czy znalazłeś już swoje „bukłaki”, Twój osobisty sposób wyrażania 
swojej relacji z Jezusem? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci, że cenisz moją 
indywidualność, mój własny sposób wyrażania mojej wiary. 
 

6.09. 2014 sobota        1 Kor 4,6-15; Ps 145,17-21; Łk 6,1-5 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM TO WYPEŁNIAĆ PRAWO MIŁOŚCIĄ 

Łk  6, 3-4 
„Wtedy Jezus rzekł im w odpowiedzi: Nawet tegoście nie czytali, co 
uczynił Dawid, gdy był głodny on i jego ludzie? Jak wszedł do domu 
Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom? 
Chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać.” 
 

Prawo w życiu  człowieka jest bardzo potrzebne, ponieważ porządkuje i 
zabezpiecza życie codzienne. Jednak życie ludzkie jest czymś więcej i 
często nie mieści się w ramach prawa, bo jest bogatsze od wszystkiego, 
co prawo potrafi wymyśleć. Dlatego samo prawo, bez miłości i 
miłosierdzia, będzie nieznośną uciążliwością. Jeśli nasze dziecko coś 
zbroi, to ponosi karę stosownie do czynu. To jest prawo. Jeśli natomiast 
przychodzi i żałuje za to, co zrobiło, to przebaczamy mu i je przytulamy. 
To jest miłosierdzie i miłość. Potrzeba i jednego i drugiego. 
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CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM  

 

31.08. 2014 niedziela       Jr 20,7-9; Ps 63,2-9; Rz 12,1-2; Mt 16,21-27 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM  

TO NAPEŁNIAĆ SIĘ BOŻYMI MYŚLAMI 
Rz12,2 
„ Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez 
odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest 
dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.” 
 

Często zastanawiamy się w jaki sposób odczytać Bożą wolę dla naszego 
życia, a dziś św. Paweł podaje na to (prostą?) receptę. Otóż umiejętność 
rozpoznawania Bożej woli możliwa jest wtedy, gdy nasz umysł (to 
znaczy również nasze myślenie) jest odnowione. To znaczy, że mamy 
myśleć tak, jak myśli Bóg, mamy wejść w Boży sposób myślenia. A to 
Boże myślenie zawarte jest na kartach Pisma Świętego, czyli 
napełniając się słowami Pisma Świętego będę zmieniał swoje myślenie i 
będę w stanie odczytać Boży zamysł dla mojego życia. 
 

Czy zauważyłeś, że kluczem do przemiany Twojego myślenia jest 
czytanie i rozważanie Słowa Bożego? Pomódl się: Jezu, daj mi łaskę 
wytrwałości. Wiem, że przemiana myślenia to długi proces, ale brakuje 
mi wytrwałości i cierpliwości w oczekiwaniu na zmiany. 
 

1.09. 2014 poniedziałek               1 Kor 2,1-5; Ps 119,97-102; Łk 4,16-30 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM TO  WEJŚĆ NA DROGĘ ZAUFANIA 

JEZUSOWI 
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1 Kor, 2,5 
„…aby się wiara wasza opierała nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy 
Bożej.” 
 

Na czym opiera się Twoja wiara? W „spadku” po rodzicach otrzymałeś 
może nawyk codziennej modlitwy, chodzenia na Eucharystię, a poprzez 
katechezę znasz dekalog. Ale czy Twoja wiara, poza tym czego się 
dowiedziałeś, opiera się na tym, czego osobiście, sam doświadczyłeś? 
Czy Twoja wiara jest relacją do Jezusa, jest Twoim osobistym 
zawierzeniem Jezusowi? Jeśli czujesz tu niepewność, to zawsze możesz 
odnowić swoją osobistą modlitwę zawierzenia Jezusowi jak niżej. 
 

Pomódl się: Jezu, potrzebuję Ciebie. Daj mi siebie poznać i osobiście 
doświadczyć Twojej mocy w moim życiu. Dziękuję Ci, że przebaczasz mi 
mój grzech. Zostań Panem mojego życia i prowadź mnie. 
 

2.09. 2014 wtorek              1 Kor 2,10b-16; Ps 145,8-14; Łk 4,31-37 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM TO  WOŁAĆ DO NIEGO 

1 Kor 2,10-12 
„Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Kto zaś z ludzi 
zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, 
co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży. Otóż myśmy nie otrzymali ducha 
świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania darów Bożych.” 
 

Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który przenika i zna wszystko, zarówno 
to co ludzkie, jak i to co Boskie. Ducha, który działając w nas pozwala 
nam poznawać wszystko, co Bóg dla nas przygotował. Ducha, który 
może nas prowadzić każdego dnia po właściwych ścieżkach życia. 
Mając do dyspozycji takiego „pomocnika”, czy nie warto prosić o Niego 
każdego dnia? 
 

Duch Święty jest osobą, to znaczy, że mamy Go wzywać i oczekiwać. 
Pomódl się: Jezu, Twoja śmierć i zmartwychwstanie sprawiły, że Ojciec 
dał nam Swojego Ducha. Duchu Święty, przychodź do mnie każdego 
dnia! 
 

3.09. 2014 środa       1 Kor 3,1-9; Ps 33,12-21; Łk 4,38-44 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM TO  ODKRYĆ SWOJĄ GORĄCZKĘ 

Łk 4, 38-39 
„Po opuszczeniu synagogi przyszedł do domu Szymona. A wysoka 
gorączka trawiła teściową Szymona. I prosili Go za nią, On stanąwszy nad 

nią rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też wstała i usługiwała im.” 
 

Miewamy różnego typu gorączki. Można mieć gorączkę związaną z 
temperaturą ciała, która ukazuje, że w organizmie jest infekcja. Można 
mieć gorączkę związaną z emocjami, gdy na przykład nie potrafimy nad 
sobą panować. Każda gorączka zaburza nasze funkcjonowanie, 
uniemożliwia normalne życie, zamazuje właściwe spojrzenie, osłabia. A 
Jezus jest Panem wszystkich tych naszych „gorączek”, u Niego 
odzyskujemy pokój, zdrowie, właściwe spojrzenie na sprawy życia. 
 

Jaka gorączka nie pozwala Ci służyć innym? Czy przychodzisz z nią do 
Jezusa? Pomódl się:  Jezu, dziękuję Ci za łaskę uzdrowienia. Uzdolnij 
mnie do służby drugiemu człowiekowi. 
 

4.09. 2014 czwartek        1 Kor 3,18-23; Ps 24,1-6; Łk 5,1-11 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM TO ZAPRAGNĄĆ GŁĘBI 

Łk 5, 4-5 
„Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci 
na połów! A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i 
niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci.” 
 

Głębia, do której zaprasza  nas Jezus to głębia naszego wnętrza, sfera 
duchowa naszego życia. To przekraczanie tego, co już znamy, co straciło 
w jakiś sposób swoją świeżość  i żywotność. Co było dobre na tym 
etapie życia. Teraz potrzebujemy iść dalej i głębiej, aby odkryć  nasze 
życie w nowej i piękniejszej perspektywie.  Wszystko w życiu 
duchowym zaczyna się od pragnienia. 
 

Czy pragniesz pójść na głębię? Czy pragniesz zmian w swoim życiu? 
Pomódl się: Jezu, proszę Cię wlej w moje serce pragnienia wypłynięcia 
na głębię. Daj mi zasmakować w nowej perspektywie życia, w świętości, 
do której mnie nieustannie pociągasz. 
 

5.09. 2014 piątek         1 Kor 4,1-5; Ps 37,3-40; Łk 5,33-39 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM TO ODNAJDOWAĆ NOWE BUKŁAKI 

Łk 5, 37-38 
„Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków; w przeciwnym 
razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki się zepsują. 
Lecz młode wino należy wlewać do nowych bukłaków.” 


