
wsiewa w ziemie, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz 
wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, 
tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu.” 
 

Nie ma znaczenia jak wielkie masz zdolności. Najważniejsze, żeby je 
oddać Jezusowi, aby służyły Jego królestwu.  Nawet te najmniejsze 
zdolności z Jego mocą rozrosną się w ogromne błogosławieństwo dla 
ciebie i innych. Chciej być hojnym dla Jezusa, a otrzymasz wiele. 
 

Czy twoje zdolności i wszelkie obdarowania służą Jezusowi i Jego 
królestwu? Czy czujesz się szczęśliwy z tego powodu? Pomódl się: Jezu, 
dziękuję Ci, że mogę Tobie służyć. Dziękuję Ci za wszelkie moje 
obdarowania nawet te najmniejsze. 
 

31.01. 2015 sobota      Hbr 11,1-19; Łk 1,69-75; Mk 4,35-41 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM TO ODDAĆ SWOJĄ BURZĘ JEZUSOWI 
Mk 4, 39-40 
„On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: Milcz, ucisz się!! Wicher 
się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: Czemu tak 
bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?” 
 

Każdy z nas ma swoje życiowe burze, które potrzebuje uspokoić, aby 
móc normalnie żyć. Dla jednych będzie to niepokój o źle funkcjonującą 
firmę. Dla innych niepokój o chore dziecko. Dla jeszcze innych będzie to 
niepokój o nie dopinający się budżet domowy. Czego dotyczy Twoja 
burza, na Twoim jeziorze? Dziękuj Jezusowi, jeśli potrafisz się z nią 
uporać. Jeśli sam nie dajesz rady, to też dobrze – wtedy masz szansę 
zobaczenia Twoich ograniczeń, które „pomogą” Ci przyjść z tym do 
Jezusa. 
 

Czego dotyczą twoje burze w życiu codziennym? Co z nimi robisz? 
Pomódl się: Jezu, dziękuję, że przychodzisz do mnie zawsze, gdy Ciebie 
potrzebuję. Dziękuję, że uciszasz moje burze. 

 

 

Opracowanie: Jolanta Prokopiuk, korekta: Jerzy Prokopiuk, 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  

 

25.01. 2015 niedziela         Jon 3,1-5.10; Ps 25,4-9; 1 Kor 7,29-31; Mk 1,14-20 
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PAMIĘTAĆ, ŻE CZAS JEST KRÓTKI 
1Kor 7,29 
„Mówię wam, bracia, czas jest krótki.” 
Patrzymy na nasze dzieci i dziwimy się, jak szybko rosną, przecież 
jeszcze niedawno były takie małe… Patrzymy na naszych bliskich i 
widzimy, jak się starzeją… Czas ucieka a wieczność czeka. Mamy tu na 
ziemi nieco czasu do dyspozycji po to, abyśmy nauczyli się kochać i 
przygotowali się do wiecznego życia z Jezusem. Jak wykorzystujesz 
dany Ci czas? Czy nie przecieka Ci przez palce?  
 

Twój czas na ziemi jest krótki.  Ile czasu przeznaczasz na słuchanie, 
oglądanie, robienie czegoś co buduje Twoją wiarę, nadzieję i miłość? A 
ile czasu poświęcasz na to, co Cię rozprasza, zaśmieca Twój umysł? 
Pomódl się: Jezu, niech Twój Duch nie daje mi spokoju zawsze wtedy, 
gdy marnuję swój czas. 
 

26.01. 2015 poniedziałek   2 Tm 1,1-8 lub Tt 1,1-5; Ps 96,1-10; Łk 10,1-9 
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO CZCIĆ TYCH, KTÓRZY 

PRZEKAZALI NAM WIARĘ 
2 Tm 1,3-5 
„W nocy i we dnie pragnę cię zobaczyć, (…) by napełniła mnie radość na 
wspomnienie wiary bez obłudy, jaka jest w tobie; ona to zamieszkała 
pierwej w twej babce Lois i w twej matce Eunice, a pewien jestem, że 
mieszka i w tobie.” 
 

Święty Paweł wspominając Tymoteusza, mówi o wierze jego mamy i 
babci. To także im Tymoteusz zawdzięcza to, kim jest i to, jaka jest jego 

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


wiara. To, kim jesteśmy, zawdzięczamy w jakiejś mierze naszym 
przodkom, czy osobom, które w jakiś sposób przekazywały nam wiarę, 
także kapłanom. Czy pamiętamy o nich, czy wyrażamy im naszą cześć i 
wdzięczność, jeśli jeszcze żyją? Czy pamiętamy o modlitwie i 
ofiarowaniu Eucharystii, jeśli już odeszli? Czy dbamy o to, aby pamięć o 
nich przekazać nowemu pokoleniu? 
 

Czy w Twoim zabieganym życiu jest miejsce na modlitwę i pamięć za 
przodków i świadków, którzy przekazali Ci wiarę? Pomódl się: Jezu, 
dziękuję Ci za wszystkie osoby, które mnie wychowywały, za ich trud i 
wysiłek. Jestem wdzięczny, że postawiłeś ich na mojej drodze życia. 
 

27.01. 2015 wtorek      Hbr 10,1-10; Ps 40,2-11; Mk 3,31-35 
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO DAĆ SOBIE CZAS NA 

ZNALEZIENIE BOŻEJ WOLI 
Mk 3,35 
„I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: „Oto moja matka i moi 
bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.” 

 

Brat, siostra, matka – to najbliższe, najbardziej znaczące dla nas osoby. 
Jezus mówi nam, kto jest najbliższy Jego sercu. To ci, którzy pełnią wolę 
Bożą. Ale co to znaczy „pełnić wolę Bożą”? Jak, w jaki sposób, gdzie, 
kiedy, samemu, czy z kimś? Mnóstwo pytań, na które potrzebujemy 
odpowiedzi. Dostaniemy odpowiedzi na te pytania, ale musimy przyjść 
do Jezusa, słuchać Jego Słowa, oczyszczać się w sakramencie 
pojednania, przyjmować Jego ciało. Powoli zaczniemy widzieć więcej, 
jaśniej, lepiej rozumieć wszystko, co Bóg dla nas przygotował. Poznanie 
woli Bożej nie jest jak kawa rozpuszczalna, jest raczej jak kawa sypana. 
Potrzebuje czasu, aby „naciągnąć”. 

 

Czy cierpliwie, dzień po dniu podejmujesz na nowo starania, aby się 
modlić, czytać Boże Słowo, spowiadać się, przyjmować ciało Pańskie? 
Pomódl się: Jezu, potrzebuję Ducha wytrwałości, aby szukać Twojej 
woli, ale spraw, abym umiał ją szybko znaleźć. 
 

28.01. 2015 środa       Hbr 10,11-18; Ps 110,1-4; Mk 4,1-20 
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PORZĄDKOWAĆ  

NASZĄ HIERARCHIĘ WARTOŚCI 
Mk 4, 18-19 
„Są inni, którzy są zasiani między ciernie: to są ci, którzy słuchają 

wprawdzie słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i  inne żądze 
wciskają się i zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne.” 
 

Jak łatwo nam przychodzi zagłuszać Słowo Boże w naszym życiu 
codziennym. Nasza doba ma 1440 minut. Ile jesteśmy w stanie z tego 
czasu poświęcić na czytanie Słowa Bożego? Czy nie są to ochłapy z 
naszego czasu? Czy nie jest tak, że wszystko inne potrafi być ważniejsze, 
niż modlitwa ze Słowem Bożym? Nawet to, co przeczytamy, zdążymy 
zagłuszyć w bałaganie naszej hierarchii wartości. Możemy jednak 
wołać: Jezusie, Synu Dawida ulituj się nade mną! Możemy też ciągle na 
nowo podejmować trud przemiany umysłu, serca i woli.  
 

Ile czasu poświęcasz na modlitwę ze Słowem Bożym? Czy oglądasz 
owoce czytania Słowa Bożego? Pomódl się: Jezu, proszę Cię o łaskę 
porządkowania swojej hierarchii wartości. Pozwól mi przynosić owoce 
czytanego słowa Bożego. 
 

29.01. 2015 czwartek      Hbr 10,19-25; Ps 24,1-6; Mk 4,21-25 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM TO  UCZYĆ SIĘ SŁUCHAĆ 

Mk 4, 23-24 
„Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I mówił im: Uważajcie na to, 
czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i 
jeszcze wam dołożą.”   
 

Na ogół w obecnych czasach mamy problemy to ze słuchaniem. 
Jesteśmy bombardowani taką ilością informacji, że przestajemy słuchać 
i nawet na modlitwie czy Eucharystii nasze myśli uchodzą gdzieś 
daleko. Słuchanie Słowa Bożego to nie to samo, co czytanie tego słowa. 
Słuchanie w Biblii oznacza zrozumienie i wprowadzenie w życie 
usłyszanego Słowa. Słuchanie nacechowane jest posłuszeństwem. My 
na ogół co innego słyszymy i co innego czynimy.  
 

Czy twoje słuchanie ma  wymiar uważnego wsłuchiwania się? Czy 
potrafisz wsłuchiwać się w Słowo Boże? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci 
za łaskę wsłuchiwania się. Proszę Cię o posłuszeństwo Twojemu słowu. 
 

30.01. 2015 piątek     Hbr 10,32-39; Ps 37,3-40; Mk 4,26-34 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM TO BYĆ HOJNYM DLA JEZUSA 

Mk 4, 30-32 
„Mówił jeszcze: z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej 
przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je  


