
często posiadają ludzie „po przejściach” i trudnych sytuacjach 
życiowych, gdy już się nawrócą. Samozadowolenie to przeszkoda w 
nawracaniu się i zbliżaniu się do Boga, ponieważ  sprzyja spoczywaniu 
na laurach i przeszkadza nam w przekraczaniu siebie.  
 

Czy wszystko co odziedziczyłeś, co posiadasz nie jest dla Ciebie 
przeszkodą w tym, aby wzrastać w poznaniu Jezusa? Pomódl się: Jezu, 
proszę Cię o łaskę demaskowania mojego samozadowolenia. Proszę Cię 
o łaskę nawracania się. 
 

20.09. 2014 sobota               1 Kor 15,35-49; Ps 56,10-14; Łk 8,4-15 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM TO ODDAWAĆ JEZUSOWI 

 SYTUCJE TRUDNE I  BOLESNE 
Łk  7, 15 
„W końcu ziarno w żyznej ziemi  oznacza tych, którzy wysłuchawszy 
słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez 
swą wytrwałość.” 
 

Reakcja na sytuacje życiowe, na Słowo Boże, zależy od naszego serca.  
Sytuacje trudne, bolesne wręcz traumatyczne orzą nasze serce. Z jednej 
strony mogą oczyszczać serce, abyśmy lepiej widzieli sens Bożego planu 
i bardziej kochali. Z drugiej strony mogą zamykać nas w naszym 
cierpieniu, zgorzknieniu, narzekaniu czy nawet nienawiści.  Tylko 
oddanie Jezusowi   swoich życiowych doświadczeń może 
zapoczątkować proces oczyszczający i uszlachetniający nasze serce. Od 
Ciebie zależy co z nimi zrobisz, masz wolną wolę. Nawet nie musisz nic 
czuć, wystarczy akt woli, wypowiedziane słowa.  
 

Jak  reagujesz na sytuacje trudne w swoim życiu (złorzeczysz, 
przeklinasz, przebaczasz, uwielbiasz, płaczesz itd.)? Pomódl się: Jezu, 
dziękuję Ci za sytuacje trudne w moim życiu. Dziękuję, że są dla mnie 
wezwaniem do nawrócenia i przekraczania siebie. 

 

 

Opracowanie: Jolanta Prokopiuk, korekta: Jerzy Prokopiuk/Tomasz Solski, rysunek: Marta 
Stańco, złożenie: Mariusz Stańco. Wspólnota Domowego Kościoła Ruchu Światło – Życie  
„On Jest” 

Teksty do medytacji znajdują się na stronie: 

www.strachocin.archidiecezja.wroc.pl.  
Istnieje możliwość codziennego otrzymywania Słowa Bożego (liturgia na każdy dzień) wraz z 
rozważaniami poprzez pocztę elektroniczną; wystarczy przesłać swój adres e-mail ze stosowną 

prośbą (zakładka Kontakt na www.gajkow.archidiecezja.wroc.pl) 
 

CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM  

 

14.09. 2014 niedziela        Lb 21,4-9; Ps 78,1-38; Flp 2,6-11; J 3,13-17 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM TO  UMIERAĆ ZA INNYCH 

J 3,16 
„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, 
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” 
 

W 2008 roku chora na raka znana siatkarka Agata Mróz wstrzymała 
swoje leczenie, aby jej dziecko mogło urodzić się zdrowe. Oddała swoje 
życie za życie dziecka. Takie czyny cenimy, bo są one wyrazem 
najwyższej miłości człowieka do człowieka. Ale o ileż bardziej możemy 
docenić ofiarę Syna Bożego, który oddał życie za wszystkich, także tych 
odrzucających i przeklinających Go, tych, którzy popełniają najbardziej 
okrutne zbrodnie, tych, którzy drwią i szydzą z Niego. Kto z nas gotów 
jest oddać życie za swojego nieprzyjaciela? 
 

Czy zastanawiałeś się nad sensem ofiary Jezusa za Twoje życie? 
Pomódl się: Jezu, daj mi zrozumieć i doświadczyć w sercu znaczenie 
Twojej śmierci dla mojego życia. 
 

15.09. 2014 poniedziałek (św. MB Bolesnej)              Hbr 5,7-9; Ps 31,2-20  

J 19,25-27 lub Łk 2,33-35 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM TO  ZNAJDOWAĆ SENS CIERPIENIA 

PRZEZ MARYJĘ 
J 19, 25 
„Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona 
Kleofasa, i Maria Magdalena.” 
 

Każdy rodzic cierpi, gdy widzi, jak umiera jego dziecko. Gdy jeszcze jest 
to śmierć całkowicie niewinnego, to cierpienie jest o wiele większe. 

http://www.strachocin.archidiecezja.wroc.pl/#_blank
http://www.gajkow.archidiecezja.wroc.pl/
http://www.bing.com/images/search?q=foska&view=detail&id=1AFDCB8C165443400EF8A0082A0C7AAFF792C142&first=61&FORM=IDFRIR


Zadajemy sobie wtedy szczególnie pytania o to, gdzie jest w tym 
wszystkim sens, gdzie w tym wszystkim jest Bóg. Maryja jednak 
wiedziała jak, nawet pod krzyżem własnego dziecka, odnaleźć sens 
wszystkiego, mimo że cierpiała jak każdy człowiek w takiej sytuacji. 
Może warto prosić Ją, aby pomagała i nam odnaleźć sens cierpienia? 
 

Proś Maryję o wstawiennictwo w zrozumieniu różnych doświadczeń, 
które są Twoim udziałem. Pomódl się: Pod Twoją obronę… 
 

16.09. 2014 wtorek                1 Kor 12,12-31; Ps 100,1-5; Łk 7,11-17 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM TO   

BUDOWAĆ KOŚCIÓŁ – CIAŁO CHRYSTUSA 
1Kor 12, 27 
„Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami.” 
 

Określenie Kościoła jako ciała Chrystusa to jedna z najpiękniejszych 
definicji Kościoła jako wspólnoty wierzących w Chrystusa. Właśnie, 
istotą Kościoła nie jest budowla, istotą Kościoła nie jest hierarchia 
kościelna, tylko każdy z nas, który włączony przez chrzest do wspólnoty 
odnajduje w Nim swoje powołanie i służy innym tym, co otrzymał – 
umiejętnościami, pieniędzmi, czasem, siłą swoich rąk czy rozumu, siłą 
swojej modlitwy…  
 

Pomyśl o tym jak Ty budujesz Kościół – wspólnotę. Zobacz jakie dary 
otrzymałeś od Boga i pomyśl, czy te dary służą komuś oprócz Ciebie? 
Pomódl się: Jezu, naucz mnie budować wspólnotę rozpoczynając od 
mojej rodziny. Pokaż mi, co mogę zrobić już dziś, aby moja rodzina była 
prawdziwą wspólnotą kochających się osób. 
 

17.09. 2014 środa           1 Kor 12,31-13,13; Ps 33,2-22; Łk 7,31-35 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM TO  DEMASKOWAĆ SWOJE 

NIEZADOWOLENIE 
Łk  7, 31-32 
„Z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? 
Podobni są do dzieci, które przebywają na rynku  i głośno przymawiają 
jedne drugim: Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy wam, 
a  wyście nie płakali.” 
 

Często  zachowujemy się jak ludzie niezadowoleni. Wydawać by się 
mogło, że wszystko mamy, przynajmniej z rzeczy koniecznych, ale ciągle 
coś nam nie odpowiada, ciągle czegoś brakuje. Chodzimy rozgoryczeni. 

Demon rozczarowania i pretensji okrada nas z dobrego samopoczucia  i 
zadowolenia.  Potrzebujemy przebaczenia, dziękczynienia i  uwielbienia 
Boga żywego. To klucz do zadowolenia w naszym życiu. 
 

Jakie sytuacje rodzą w Tobie niezadowolenie? Jak reagujesz na 
niezadowolenie w Twoim życiu? Pomódl się: Jezu,  proszę Cię o łaskę 
demaskowania w moim życiu niezadowolenia  oraz umiejętność 
wychodzenia z postawy niezadowolenia. 
 

18.09. 2014 czwartek (św. Stanisława Kostki)        Mdr 4,7-15 Ps 148,1-14 

Łk 2,41-52 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM TO UWIELBIAĆ BOGA W KAŻDEJ 

SYTUACJI  
Ps 148, 11-13 
„Królowie ziemscy i wszystkie narody, władcy  i wszyscy sędziowie na 
ziemi, młodzieńcy, a także dziewice, starcy wraz z młodzieżą niech imię 
Pana wychwalają, bo tylko Jego imię jest wzniosłe, majestat Jego  góruje 
nad ziemią i niebem.” 
 

Wszyscy, niezależnie od tego ile mamy lat, jesteśmy wezwani do 
uwielbiania Boga w naszym życiu.  Uwielbienie bowiem uruchamia moc 
Bożą w naszych życiowych problemach. Uwielbienie jest możliwe, gdy 
przebaczamy tym, którymi jesteśmy rozczarowani lub tym, którzy nas 
zranili. Uwielbienie to klucz do zadowolenia i szczęścia w naszym życiu. 
 

Czy jesteś człowiekiem uwielbienia?  Ile czasu w ciągu dnia poświęcasz 
na uwielbianie Boga żywego? Pomódl się:  Jezu, dziękuję  Ci, że mogę 
Cię uwielbiać. Proszę Cię daj mi głęboko ukochać uwielbianie Ciebie. 
 

19.09. 2014 piątek       1 Kor 15,12-20; Ps 17,1-15; Łk 8,1-3 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM TO NIE POPADAĆ W 

SAMOZADOWOLENIE 
Łk  8, 1-2 
„Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię 
o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które 
uwolnił od złych duchów i od  słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą 
opuściło siedem złych duchów.” 
 

Wszyscy wychodzący z dobrych rodzin, zaopatrzeni w środki do życia, 
dobre wykształcenie czy wiedzę,  mogą być zagrożeni  
samozadowoleniem i brakiem ewangelicznego radykalizmu, który 


