
Jeśli ktoś stale siedzi w bagnie, to może mu się  wydawać, że tak ma wyglądać 
życie. Ktoś nazwał to kiedyś „teologią żaby”. Jak żaba wychyla się z błota raz na 
jakiś czas, tak i my, jeśli raz , dwa razy w roku pójdziemy do sakramentu 
pojednania zaczerpnąć życia a zwykle jesteśmy bez stanu łaski. Naszą normą 
nie ma być śmierć i ślepota duchowa na co dzień. Naszą normą życia ma być 
światło, miłość  i wolność w służeniu Bogu. Potrzebujemy nawrócenia, aby 
wejść na taką drogę. Bóg ciągle nas wzywa do nawrócenia, a to oznacza życie, 
miłość i światło. 
 

Nawrócenie  najpierw jest darem Ducha Świętego. Czy modlisz się o łaskę 
nawrócenia w swoim życiu? Czy współpracujesz z łaską Bożą przez trwanie na 
modlitwie ze słowem Bożym? Pomódl się: Jezu, proszę Cię o łaskę, o odkrycie 
wagi nawracania się. 
 

4.10. 2014 sobota                Hi 42,1-17; Ps 119,66-130; Łk 10,17-24 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM TO  ZOBACZYĆ KTO JEST 

PRAWDZIWYM PRZECIWNIKIEM CZŁOWIEKA 
Łk  10, 17-19 
„Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: Panie, przez wzgląd na 
Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: Widziałem 
szatana, spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania 
po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie 
zaszkodzi.” 
 

Naszym prawdziwym przeciwnikiem jest diabeł i jego demony.  On jest 
złodziejem życia. To on stoi za kłamstwem i  nieposłuszeństwem.  On jest 
panem śmierci. Tak naprawdę nie walczymy z ludźmi, ale z szatanem i jego 
demonami. Potrzebujemy w nowy sposób odkryć  naszego przeciwnika  i 
rozpocząć prawdziwą  walkę duchową. Na początek załóż zbroję, którą jest 
stały stan łaski uświęcającej i weź miecz Ducha, czyli Słowo Boże. 
 

Czy odkryłeś prawdziwego przeciwnika  w swoim życiu – szatana?  Czy 
rozpocząłeś walkę duchową? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci, że pozwalasz mi 
odkryć mojego prawdziwego przeciwnika. Proszę Cię naucz mnie walczyć 
duchowo. 
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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  

 

28.09. 2014 niedziela              Ez 18,25-28; Ps 25,4-9; Flp 2,1-11; Mt 21,28-32 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM TO PRZYJĄĆ DĄŻENIA JEZUSA 

Flp2, 4-5 
„Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. 
Niech was ożywia to dążenie, które było w Chrystusie Jezusie.” 
 
Bycie dla drugiego człowieka, służba drugiemu człowiekowi było tym 
dążeniem, które miał w sobie Jezus Chrystus. Naśladowanie Chrystusa 
to przejęcie tego samego dążenia, a to kosztuje – czas, siły, 
przezwyciężenie swojej niechęci, może też pieniądze czy rezygnację ze 
swojego zdania. Na początku może nie będzie łatwo, ale będąc 
wytrwałymi doświadczymy spełnienia się słów Jezusa: „Więcej szczęścia 
jest w dawaniu aniżeli w braniu” (Dz 20,35). 
 

Bez napełniania się Duchem Świętym grozi nam wszystkim wypalenie. 
Czyż nie trzeba skądś wziąć, aby gdzieś dać? Pomódl się: Jezu, zsyłaj na 
mnie nieustannie Swojego Świętego Ducha, abym miał co dawać i nie 
zniechęcił się trudnościami. 
 
29.09. 2014 poniedziałek            Dn 7,9-14 lub Ap 12,7-12; Ps 138,1-5; J 1,47-51 

CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM TO  UZNAĆ JEZUSA ZA PANA 
Dn 7,14 
„Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu 
wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, 
które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.”. 
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 Dzisiejsze słowa Księgi Daniela są proroctwem dotyczącym Jezusa. Te 
słowa mówią, że Jezus jest PANEM, kimś, kto ma wszelką władzę na niebie 
i ziemi i że Jego władza i panowanie będą trwać na wieki. Jeśli Jezus jest 
PANEM, to z naszej strony, nie bójmy się tego słowa, właściwą postawą jest 
poddanie się Jemu jako PANU. Pomyśl komu lub czemu służysz – Jezusowi, 
czy sobie samemu, swoim wyobrażeniom, swoim pieniądzom? Te słowa 
nie są dziś tylko po to, abyś je przeczytał, one domagają się Twojej 
odpowiedzi. 
 

Jak powinna się zmienić Twoja postawa wobec Niego? Jak powinno 
wyglądać Twoje życie poddane Jezusowi i Jego wezwaniom do nawracania 
się? Pomódl się: Jezu, daj mi łaskę uznania Ciebie za Pana mojego życia i 
pragnienie podporządkowania Tobie mojego myślenia i działania. 
 

30.09. 2014 wtorek             Hi 3,1-23; Ps 88,2-8; Łk 9,51-56 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM TO  UCZYĆ SIĘ WRACAĆ DO PANA 

Job 3,1-2 
„Job otworzył usta i przeklinał swój dzień. Zabrał głos i tak mówił: „Niech 
przepadnie dzień mego urodzenia i noc, która rzekła: «Poczęty mężczyzna». 
Dlaczego nie umarłem po wyjściu z łona, nie wyszedłem z wnętrzności, by 
skonać? Po cóż mnie przyjęły kolana, a piersi podały mi pokarm?” 
 

Biblijny Hiob doświadczany przez życie wiele zniósł, ale w końcu nie 
wytrzymał tego ciśnienia, napięcia i różnych udręk i zaczął narzekać i 
przeklinać. Czyż nie dotyczy to także każdego z nas? Ileż to razy nie 
dawaliśmy już rady z krnąbrnymi dziećmi, niezrozumieniem męża czy 
żony, czy z ciśnieniem w pracy i dawaliśmy upust swojemu 
niezadowoleniu, może nawet w słowach nie nadających się tu do 
cytowania. Biblijny Hiob mimo wszystko ostatecznie wraca do Boga i o to 
właśnie chodzi, abyśmy mimo wszystko pamiętali, że Bóg zawsze czeka i 
ma miłosierdzie dla tych, którzy wracają. 
 

Ktoś powiedział kiedyś, że „upadać jest rzeczą ludzką, ale trwać w upadku 
jest rzeczą diabelską”. A jak jest u Ciebie? Pomódl się: Jezu, daj mi swoją 
łaskę, abym umiał i chciał powstawać po tym, jak upadam. 
 

1.10.2014 środa (NMP Kalwaryjskiej)       Hi 9,1-16; Ps 88,10-15; Łk 9,57-62 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM TO  BYĆ RADYKALNYM 

Łk 9,59-60 
„Do innego rzekł: „Pójdź za Mną”. Ten zaś odpowiedział: „Panie, pozwól mi 
najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. Odparł mu: „Zostaw umarłym 
grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże”. 

Jezus „pojechał po bandzie”, co w terminologii młodzieżowej oznacza, że 
powiedział coś bardzo kontrowersyjnego. To tak ostre stwierdzenie Jezusa 
to wezwanie do tego, aby być radykalnym, aby jednoznacznie opowiedzieć 
się za Jezusem w domu, miejscu pracy, w sferze publicznej, polityce. To 
wezwanie do tego, aby w swoich codziennych wyborach być „gorącym” a 
nie „letnim”, pamiętając o słowach zapisanych w Apokalipsie: „Znam twoje 
czyny , że ani zimny , ani gorący nie jesteś . Obyś był zimny albo gorący ! A 
tak , skoro jesteś letni i ani gorący , ani zimny , chcę cię wyrzygać z mych ust” 
(Ap 3,15-16). 
 

Pomyśl, czy kompromisy zawierane na co dzień oddalają Cię czy zbliżają 
do Jezusa? Czy w sytuacjach wymagających jasnego opowiedzenia się za 
Jezusem i Jego nauką jesteś jednoznaczny? Pomódl się: Jezu, daj mi odkryć 
wszystkie te sytuacje, w których moja postawa nie była taką, jakiej byś 
oczekiwał. 
 

2.10. 2014 czwartek (Aniołów Stróżów) Wj 23,20-23;Ps 90,1-11; Mt 18,1-10 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM TO ZAPRZYJAŹNIĆ SIĘ 

 ZE SWOIM ANIOŁEM STRÓŻEM 
Wj 23, 20-21 
„Oto Ja wysyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i 
doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny 
na jego słowa.  Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych 
przewinień, bo imię moje jest w nim.” 
 

Dobra wiadomość dla każdego z nas -  nie jesteś sam. Otrzymałeś anioła 
stróża, aby Cię strzegł i przeprowadzał  przez Twoje życie. Jest po to, aby Ci 
służył. JEST DLA CIEBIE. Potrzebujesz się z nim zaprzyjaźnić, nadać mu 
jakieś imię, aby nie wołać za nim tylko „hej, anioł!”  i uważnie go słuchać.   
 

Czy odkryłeś swojego anioła stróża? Czy zaprzyjaźniłeś się z nim? Pomódl 
się: Jezu, dziękuję Ci za mojego anioła stróża. Proszę Cię o łaskę odkrycia 
go i zaprzyjaźnienia się z nim. 
3.10. 2014 piątek         Hi 38,1-21;40,3-5; Ps 139,1-14; Łk 10,13-16 

CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM TO ODKRYĆ WAŻNOŚĆ  
NAWRÓCENIA 

Łk 10, 13 
„Biada tobie, Korozain! Biada, tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie 
działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, 
siedząc w worze pokutnym i w popiele.” 
 


