
one z ich potomstwem, dobrym dziedzictwem są ich następcy. Potomstwo to 

trzyma się Przymierza, a przez nich ich dzieci. Potomstwo ich trwa na 

zawsze, a chwała ich nie będzie wymazana.  
 

Wykształcenie i godne życie jest ważne w życiu doczesnym. Słowo Boże 

jednak ukazuje, że największą wartością człowieka jest wierność Bożemu 

Przymierzu. Wierność prawdzie, uczciwości, a nade wszystko realizowanie 

Jego woli sprawia, że życie ludzkie ma zupełnie nowy sens. Pieniądze, 

wykształcenie nawet inteligentne dzieci nie nadają sensu ludzkiemu życiu, 

tylko Bóg żywy. 
 

Jaki jest sens twojego życia? Czy spotkałeś się z Bogiem żywym i czy się 

Jemu podporządkowałeś? Pomódl się: Jezu, daj mi odkryć sens mojego 

życia. Daj mi spotkać się z Tobą, Bogiem żywym. 
 

30 maja 2015, sobota              Syr 51,12-20; Ps 19,8-11; Mk 11,27-33 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYĆ SENS MODLITWY 

Syr 51, 13-15 
Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie 

mądrości w modlitwie. U bram świątyni prosiłem o nią i aż do końca szukać 

jej będę. Z powodu jej kwiatów, jakby dojrzewającego winogrona, serce me 

w niej się rozradowało,  
 

Często wydaje nam się, że wszystko jest ważne tylko nie modlitwa. Żyjemy 

w czasach, w których napracujemy się aż do utraty przytomności, a za 

chwile okazuje się, że był to zmarnowany czas. Choć nasz wysiłek jest 

konieczny to nasza praca, trud i nasz czas powinien być oddany Bogu 

żywemu na modlitwie, bo tylko On jest Panem życia. Tylko On wie kiedy 

będziemy szczęśliwi. 
 

Ile czasu poświęcasz na swoja modlitwę osobistą? Czy konsultujesz swoje 

decyzje z Bogiem żywym? Pomódl się: Jezu, pozwól mi odkryć sens 

modlitwy. Pozwól mi marnować czas na moją osobistą modlitwę. 

 

 

Opracowanie: Jolanta Prokopiuk, korekta: Elżbieta i Grzegorz Kowalewscy, 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) 
 

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO 

 
24 maja 2015, niedziela – uroczystość Zesłania Ducha Świętego  Dz 2,1-11 

Ps 104,1-34; 1 Kor 12,3-13; J 20,19-23 

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO,  

TO ODKRYĆ DUCHA ŚWIĘTEGO W SWOIM ŻYCIU 
 

J 20, 21-22 

A Jezus znowu rzeki do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja 

was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie 

Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym 

zatrzymacie, są im zatrzymane”. 
 

W naszym codziennym życiu wydaje się nam, że wszystko musimy robić o 

własnych siłach. Doświadczenie zesłania Ducha Świętego w naszym życiu 

ukaże nam zupełnie inną prawdę, że mocą Ducha Świętego jesteśmy w 

stanie unieść to co nas przerasta. Mocą Ducha Świętego jesteśmy w stanie 

pokonać nasz grzech i nasze słabości, bo moc w słabości się doskonali. 
 

Czy zapraszasz Ducha Świętego w swoją codzienność? Czy domagasz się 

Ducha Świętego wszędzie tam, gdzie sytuacja cię przerasta? Pomódl się: 

Jezu, proszę Cię o Twojego Ducha Świętego. Pozwól mi odkryć w nowy 

sposób Ducha Świętego w moim życiu i życiu Kościoła. 
 

 

http://www.strachocin.archidiecezja.wroc.pl/#_blank
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25 maja 2015, poniedziałek – święto NMP Matki Kościoła  

Rdz 3,9-20 lub Dz 1,12-14; Ps 87,1-6; J 2,1-11 lub J 19,25-27 

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO ODKRYĆ JEGO 

MATKĘ 

J 2, 1-5 

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. 

Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło 

wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej 

odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie 

nadeszła moja godzina”. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie 

wszystko, cokolwiek wam powie”. 
 

Maryja matka Jezusa lubi być zapraszana. Najważniejsze żeby była. Jej 

bowiem obecność zabezpiecza nasze braki. Spogląda na naszą 

rzeczywistość z perspektywy nieba. I dzisiaj mówi do nas w naszych 

brakach: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam Syn powie. Bo On jest Alfą i 

Omegą. On jest Początkiem i Końcem. On wie co jest dla nas najlepsze. 
 

Czy zaprosiłeś Maryję do swojego życia? Czy powierzasz Jej swoje braki? 

Pomódl się: Jezu, naucz mnie kochać Twoja matkę. Daj mi Ją w nowy 

sposób odkryć. 
 

26 maja 2015, wtorek – rozpoczyna się 8 tydzień okresu zwykłego  

Syr 35,1-12; Ps 50,5-23; Mk 10,28-31 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYĆ HOJNOŚĆ W 

SWOIM ŻYCIU 

Syr 35, 8-9 

Chwal Pana hojnym darem i nie zmniejszaj ofiary z pierwocin rąk twoich. 

Przy każdym darze twarz twoją rozpogódź i z weselem poświęć dziesięcinę. 

Dawaj Najwyższemu tak, jak On ci daje, hojny dar według swej możności, 

ponieważ Pan jest tym, który odpłaca, i siedem-kroć razy więcej odda tobie.  
 

Często oddajemy Bogu żywemu ochłapy naszego czasu, naszych pieniędzy, 

naszych umiejętności. Czas na Eucharystię niedzielną to wszystko co 

niejednokrotnie potrafimy Bogu oddać. Doba każdego dnia to 1440 minut, a 

dziesięcina z tego 144 minuty, czyli 2 godz. i 24 minuty. Czy dajesz 

Najwyższemu tak, jak On ci daje, hojny dar?  
 

Czy jesteś hojny wobec Boga żywego tak jak On jest hojny wobec ciebie? 

Ile oddajesz Mu każdego dnia ze swojego czasu? Pomódl się: Jezu, uzdolnij 

moje serce do hojności wobec Ciebie. 
 

27 maja 2015, środa     Syr 36,1-17; Ps 79,8-13; Mk 10,32-45 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYWAĆ ZNAKI I CUDA 

W NASZYM ŻYCIU 

Syr 36, 4-5 

Niech Cię uznają, jak my Cię uznajemy, że nie ma Boga prócz Ciebie, o 

Panie! Odnów znaki i powtórz cuda. Zgromadź wszystkie pokolenia Jakuba 

i weź je w posiadanie, jak było od początku. 
 

Potrzebujemy doświadczać w swoim życiu znaków i cudów Jezusa 

Zmartwychwstałego. Jezus przychodzi do nas z małymi i dużymi cudami. 

Wszystko zależy od naszej wrażliwości na obecność Boga żywego w 

naszym życiu. Potrzebujemy bowiem wzrastać w wierze, aby odkrywać 

znaki i cuda w życiu codziennym. 
 

Czy wzrastasz w wierze? Czy prosisz Jezusa o przymnożenie wiary? 

Pomódl się: Jezu, przymnóż mi wiary, abym mógł dostrzegać Twoje znaki i 

cuda. 
 

28 maja 2015, czwartek – święto Jezusa Chrystusa Najwyższego  

i Wiecznego Kapłana    Jr 31,31-34 lub Hbr 10,11-18; Ps 110,1-3;Mk 14,22-25 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO STAWAĆ SIĘ KAPŁANEM 

Mk 14, 22-24 
A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im 

mówiąc: Bierzcie, to jest Ciało moje. Potem wziął i odmówiwszy 

dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: To jest Moja 

Krew Przymierza, która za wielu będzie wydana. 
 

Jezus jest Najwyższym Kapłanem, ale również każdy z nas na mocy chrztu 

świętego został powołany, aby zostać kapłanem. Jezus potrzebuje naszej 

ofiary za innych. Potrzebuje naszej miłości i naszego cierpienia, aby móc 

pomagać innym. Potrzebuje naszej wiary, aby zbawiać innych. 
 

Czy odkryłeś swoje kapłaństwo? Jak je realizujesz? Pomódl się: Jezu, 

pozwól mi odkryć moje kapłaństwo. Pozwól mi doświadczyć mocy mojego 

kapłaństwa. 
 

29 maja 2015, piątek     Syr 44,1-13; Ps 149,1-9; Mk 11,11-25 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYĆ SENS SWOJEGO 

ŻYCIA 

Syr 44, 10-12 

Lecz ci mężowie pobożni, których cnoty nie zostały zapomniane, pozostały  
 


