
Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich, oddając im posiadłości pogan.” 
 

Pamięć w życiu ludzkim jest niezwykle ważna, ponieważ człowiek 
przyzwyczaja się szybko do dobrego i zapomina skąd to ma. Pamięć uczy 
wdzięczności.  Brak pamięci i wdzięczności jest jak  studnia bez dna, do 
której się wrzuca i ciągle jest mało.  Potrzebujemy celebrować pamięć o 
Bożym działaniu w naszym życiu.  Potrzebujemy wzrastać we 
wdzięczności, aby pamiętać o otrzymanym w naszym życiu dobru. 
 

Jak często dziękujesz w ciągu dnia? Czy dostrzegasz nawet najmniejsze 
dobro?  Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za wszelkie otrzymane od Ciebie i 
drugiego człowieka, dobro. Proszę Cię, naucz mnie celebrować pamięć o 
dobru, o cudach, o radości, których od Ciebie doświadczyłem. 
 

1.11.2014 sobota      Uroczystość Wszystkich  Świętych  
Ap 7,2-14; Ps 24,1-6; 1 J 3,1-3; Mt 5,1-12 

CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM TO  IŚĆ  DROGĄ  ŚWIĘTOŚCI 
Mt 5, 8-9 
„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój albowiem oni będą nazwani 
synami Bożymi.” 
 

Świętość  to najpierw inicjatywa Boga żywego. On jest dawcą świętości.  
Człowiek może zostać świętym, gdy współpracuje z łaską Bożą. Święci to 
ludzie czystego serca. Człowiek nie staje się w jednej chwili, jak za 
przyciśnięciem guzika,  człowiekiem czystego serca. Czyste serce to efekt 
drogi nawrócenia – oczyszczania serca. Człowiek może wprowadzać pokój 
dopiero wtedy, gdy jego serce jest  pełne pokoju - uporządkowane i 
uzdrowione. 
 

Czy pragniesz być człowiekiem świętym, to znaczy czy pragniesz, aby 
Twoje serce było czyste?  Czy żyjesz błogosławieństwami  każdego dnia? 
Pomódl się:  Jezu, dziękuję Ci, że mogę być święty. Dziękuję Ci, że 
pozwalasz mi żyć błogosławieństwami. 

 

 

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  

 

26.10.2014 niedziela       Wj 22, 20-26; Ps 18,2-51; 1 Tes 1,5-10; Mt 22,34-40 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM  

TO DAĆ SIĘ „NAPRAWIĆ” DLA MIŁOŚCI 
Mt 22, 36-37 
„On mu odpowiedział: "«Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim 
sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem». To jest największe i 
pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: «Będziesz miłował 
swego bliźniego jak siebie samego”. 
 

Pierwszym i najważniejszym przykazaniem jest miłość do Boga. Możemy 
się dziwić, dlaczego to przykazanie jest pierwsze, dlaczego na pierwszym 
miejscu albo przynajmniej równorzędnie nie stoi miłość bliźniego. 
Wyjaśnienie jest proste – grzech tak zniekształcił istotę człowieka, że bez 
jej „naprawienia” nie jest on w stanie kochać bezinteresownie. Najpierw 
potrzebujemy przyjść po owo „naprawienie” do tego, który nas stworzył. 
On nas zna i może uczynić nas zdolnymi do kochania. 
 

Grzech pierworodny sprawia, że ciągle się „psujemy” i potrzebujemy 
„przeglądów i napraw” naszej duszy. Jaki jest Twój stosunek do 
sakramentu pokuty i pojednania? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za Twojego 
Świętego Ducha, który stawia mnie w prawdzie wobec samego siebie. 
Uczyń moje serce wrażliwym na Jego mowę. 
 

27.10.2014 poniedziałek            Ef 4,32-5,8; Ps 1,1-17; Łk 13,10-17 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM  

TO  UZDALNIAĆ  SERCE DO PRZEBACZENIA 
Ef 4,32 

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


„Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie 
nawzajem, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie”. 
 

Przebaczenie. Łatwo o nim mówić, ale ten, kto jest głęboko zraniony, może 
nie być w stanie po prostu powiedzieć „przebaczam”, nawet jeśli czuje, że 
jest to ważne dla jego zdrowia fizycznego i psychicznego. Jezus daje nam 
dziś wskazówkę i mówi: Jeśli nie potrafisz przebaczyć, to przyjdź najpierw 
do mnie, ja Cię do tego uzdolnię, uleczę Twoje serce i doświadczysz 
wolności, jaką daje przebaczenie drugiemu człowiekowi. 
 

Czy mając kłopoty z przebaczaniem, przychodzisz do Jezusa? Pomódl się: 
Jezu, daj mi głęboko doświadczyć Twojego przebaczenia, abym sam 
potrafił przebaczać. 
 

28.10.2014 wtorek           Ef 2,19-22; Ps 19,2-5; Łk 6,12-19 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM  

TO  PAMIĘTAĆ O KAMIENIU WĘGIELNYM 
Ef 2,19-20 
„(..) jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani 
na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam 
Chrystus Jezus”. 
 

Kamień węgielny, to najważniejszy element budowli, miejsce, od którego 
budowla się zaczyna i miejsce, które całą budowlę spaja, trzyma. Tym 
kamieniem w naszym życiu jest Jezus, żywa osoba. Bóg, który się urodził, 
został zabity i zmartwychwstał. Może takie stwierdzenie zabrzmi dla 
Ciebie jak banał. Ale może jednak warto czasami uświadamiać sobie 
podstawowe prawdy po to, aby zobaczyć, czy są one dla nas jeszcze żywe i 
czy nie przesunęliśmy ich do gabinetu figur woskowych…  
 

Czy Jezus w Twoim życiu jest martwy czy żywy? Sprawdzisz to, pytając się 
samego siebie, czy łączą Cię z Nim jakieś relacje, czy cieszysz się jak się z 
Nim spotykasz, czy bierzesz pod uwagę Jego zdanie. Pomódl się: Jezu, chcę 
doświadczać Ciebie jako Boga żywego, przemieniającego mnie samego i 
moje życie. Chcę doświadczać pełni życia w Tobie. 
 

29.10.2014 środa        Ef 6,1-9; Ps 145,10-14; Łk 13,22-30 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM TO CZCIĆ OJCA I MATKĘ 

Ef 6, 2-4 
„Czcij ojca twego i matkę – jest to pierwsze przykazanie z obietnicą – aby ci 
było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie 
do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je stosując karcenie i 

napominanie Pańskie!” 
 

Bóg zostawiając nam przykazanie:  Czcij ojca twego  i matkę  nie określa 
jaką matką i ojcem mają być nasi rodzice, aby ich czcić. Mogą być 
całkowicie inni od naszych wyobrażeń, ale mamy ich czcić bo dali nam 
życie i wychowali nas tak, jak potrafili. Mamy ich czcić, aby nam było 
dobrze. Mamy ich czcić bo tego życzy sobie Bóg żywy i to wystarczy. 
 

Czy wobec rodziców nie stosujesz postawy pretensji i zażaleń (to czego ci 
nie dali, albo co ci zrobili)? Czy przebaczyłeś swoim rodzicom to wszystko, 
co rodzi w tobie żal i pretensje? Czy okazujesz swoim rodzicom szacunek i 
czułość? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za moich rodziców. Dziękuję Ci  za 
życie, którym mnie obdarzyli. 
 

30.10.2014 czwartek     Ef 6,10-20; Ps 144,1-10; Łk 13,31-35 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM  

TO ROZPOZNAĆ SWOJEGO PRZECIWNIKA 
Ef 6, 11-12 
„Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych 
zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi  i ciału, lecz 
przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych 
ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.” 
 

Tak naprawdę to nie człowiek jest naszym przeciwnikiem, ale szatan i jego 
demony, w świecie duchowym. Jak szybko odkryjemy tę prawdę tak szybko 
zaczniemy właściwie walczyć. Jak szybko wejdziemy na poziom walki 
duchowej tak szybko zorientujemy się o co tak naprawdę chodzi. Inaczej 
będziesz się nieustannie dziwić dlaczego ciągle przegrywasz. Zacznij prosić 
Jezusa o odkrycie dla Ciebie rzeczywistości duchowej i konieczności  
trwania na modlitwie. 
 

Czy odkryłeś swojego prawdziwego przeciwnika, którym jest zły duch?  
Czy dostrzegasz w swoim życiu walkę duchową i czy ją prowadzisz Bożą 
mocą? Pomódl się:  Jezu, dziękuję Ci, że objawiasz mi mojego 
prawdziwego przeciwnika. Proszę Cię, naucz mnie walki duchowej. 
 

31.10.2014 piątek             Flp 1,1-11; Ps 111,1-6; Łk 14,1-6 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM TO CELEBROWAĆ  

PAMIĘĆ O BOŻYCH DZIEŁACH 
Ps 111, 4-6 
„Zapewnił pamięć swym cudom; Pan jest miłosierny i łaskawy. Dał pokarm 
tym, którzy się Go boją; pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu. 


