
Egipt dla Jakuba i Józefa, ojca i syna, stał się Bożym błogosławieństwem – 

miejscem spotkania, po wielu latach rozłąki. Dla Jakuba to było miejsce 

„wskrzeszenia syna”, ponieważ żył w przekonaniu, że on nie żyje. 

Wszędzie tam, gdzie jest Bóg i Jego błogosławieństwo tam jest życie i 

szczęście. 
 

Czy odkryłeś moc błogosławieństwa Bożego? Czy doświadczyłeś, że Bóg 

nie jest twoim przeciwnikiem? Pomódl się: Jezu, dziękuję za Twoją 

obecność. Dziękuję za Twoje błogosławieństwo. 
 

11 lipca 2015, sobota – święto św. Benedykta z Nursji  
Prz 2,1-9 lub Dz 4,32-35; Ps 34,2-15; Mt 19,27-29 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO CZUWAĆ NAD SWOIM JĘZYKIEM 

Ps 34, 9. 12. 14-15 

Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, szczęśliwy człowiek, który 

znajduje w Nim ucieczkę. 

Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię, będę was uczył bojaźni 

Pańskiej. Powściągnij swój język od złego, a twoje wargi od słów 

podstępnych! Odstąp od złego, czyń dobro. 
 

Ważne jest jakie mówimy słowa do innych, jakie słowa mówimy do osób 

najbliższych. Przez słowa przekazujemy przekleństwo albo 

błogosławieństwo. Wypowiadane słowa bowiem kształtują nas i kształtują 

innych. Wypowiadane słowa kształtują poczucie wartości naszych dzieci. 
 

Czy potrafisz czuwać nad wypowiadanymi słowami? Czy nie niszczysz 

wypowiadanym słowem? Pomódl się: Jezu uzdolnij mnie do czuwania nad 

swoim językiem. Pozwól mi przekazywać słowa życia. 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Jolanta Prokopiuk, korekta: Elżbieta i Grzegorz Kowalewscy, 
ilustracje: Marta Stańco, skład:: 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  

 

5 lipca 2015, niedziela    Ez 2,2-5; Ps 123,1-4; 2 Kor 12,7-10; Mk 6,1-6 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO PROSIĆ O POKORĘ 

2 Kor 12, 7-9  

Aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla 

ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował. Dlatego trzykrotnie 

prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz Pan mi powiedział: „Wystarczy 

ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali”. 
 

Żyjąc w kulturze śmierci jesteśmy narażeni na grzech pychy, ponieważ 

kultura śmierci to kultura pychy. Pycha niszczy wzajemne relacje, niszczy 

wspólnotę. Człowiek pyszny nie chce służyć i nie pozwala sobie pomóc. 

Lekarstwem na pychę jest pokora. Potrzebujemy prosić o łaskę pokory. 

Potrzebujemy z determinacją wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade 

mną! 
 

Czy prosisz o pokorę w swoim życiu? Czy dostrzegasz objawy pychy w 

swoim życiu? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za pokazanie pychy w moim 

życiu. Proszę Cię o łaskę pokory. 
 

6 lipca 2015, poniedziałek          Rdz 28,10-22; Ps 91,1-15; 2 Tm 1,10; Mt 9,18-26 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO UWIERZYĆ BOŻEJ 

OBIETNICY 

Rdz 28, 13. 15 

Ja jestem Pan, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, oddaję 
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tobie i twemu potomstwu. Ja jestem z tobą i będę cię strzegł, gdziekolwiek 

się udasz; a potem sprowadzę cię do tego kraju. Bo nie opuszczę cię, dopóki 

nie spełnię tego, co ci obiecuję. 
 

Jakub to patriarcha o trudnej historii życia. Na początku był złodziejem, ale 

Bóg uczynił go patriarchą swojego narodu, zmieniając mu imię na Izrael, 

tzn. Bóg walczy za niego. Bóg składa obietnice i je wypełnia. Bóg żywy 

również i nam pragnie złożyć obietnice i je wypełnić. Tylko czy ja w to 

wierzę? 
 

Czy otrzymałeś obietnice Boże w swoim życiu? Jakie były to obietnice? 

Pomódl się: Jezu, dziękuję za Twoje obietnice. Przymnóż mi wiary, abym 

w nie głęboko uwierzył.  
 

7 lipca 2015, wtorek      Rdz 32,23-33; Ps 17,1-15; Mt 9,32-37 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO PODJĄĆ WALKĘ  

O SPRAWY NAJWAŻNIEJSZE 

Rdz 32, 25-27 
Gdy zaś wrócił i został sam jeden, ktoś zmagał się z nim aż do wschodu 

jutrzenki, a widząc, że nie może go pokonać, dotknął jego stawu biodrowego 

i wywichnął Jakubowi ten staw podczas zmagania się z nim. A wreszcie 

rzekł: „Puść mnie, bo już wschodzi zorza!” Jakub odpowiedział: „Nie 

puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz!” 
 

Jakub wie o co walczy. Patriarcha walczy o Boże błogosławieństwo, tzn. o 

życie. Ceną walki było zwichnięte biodro. W życiu są sprawy i dobra, o 

które należy walczyć. Należy wiedzieć, co jest ważne i o co należy walczyć. 

Człowiek bowiem bez największych wartości umiera.  
 

O co walczysz w swoim życiu? Co jest dla ciebie najważniejsze? Pomódl 

się: Jezu, dziękuję Ci za wartości, które są dla mnie ważne. Pozwól mi o te 

wartości walczyć. 
 

8 lipca 2015, środa       Rdz 41,55-57.42,5-24; Ps 33,2-19; Mt 10,1-7 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO DZIĘKOWAĆ ZA TRUDNE DOŚWIADCZENIA ŻYCIOWE 

Rdz 42, 6b-7 
Bracia Józefa, przybywszy do niego, oddali mu pokłon twarzą do ziemi. Gdy 

Józef ujrzał swoich braci, poznał ich; udał jednak, że jest im obcy, i 

przemówił do nich surowo tymi słowami: „Skąd przyszliście?” 

Odpowiedzieli: „Z Kanaanu, aby kupić żywności”. 
 

Józef wiele wycierpiał zostając sprzedanym przez własnych braci. Zapewne 

zmagał się z cierpieniem, przebaczeniem, nienawiścią i głupotą swoich 

braci. Więzienie było miejscem przemiany Józefa i przygotowaniem do 

objęcia władzy w Egipcie. Dziękujmy Bogu za trudne doświadczenia w 

swoim życiu, które mogą być miejscem oczyszczenia i przygotowania do 

późniejszej misji. Trudne doświadczenia mogą być czasem 

błogosławionym. 
 

Czy potrafisz dziękować za wydarzenia trudne czy wręcz traumatyczne w 

swoim życiu? Jak na nie reagujesz? Pomódl się: Jezu naucz mnie 

dziękować za trudne wydarzenia w moim życiu. 
 

9 lipca 2015, czwartek               Rdz 44,18-29.45,1-5; Ps 105,16-21; Mt 10,7-15 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO POZWOLIĆ BOGU,  

ABY PRZEMIENIŁ NASZE CIERPIENIE W DOBRO  

Rdz 45, 4b-5 

A gdy oni się zbliżyli, powtórzył: „Ja jestem Józef, brat wasz, to ja jestem 

tym, którego sprzedaliście do Egiptu. Ale teraz nie smućcie się i nie 

wyrzucajcie sobie, żeście mnie sprzedali. Bo dla waszego ocalenia od 

śmierci Bóg wysłał mnie tu przed wami”. 
 

Bóg żywy potrafi wyprowadzić z każdego zła dobro. Tylko On to potrafi. 

Potrzebujemy oddać Mu swoje problemy, złe decyzje i prosić, aby je 

przemienił. On ma moc wypełnić obietnice. On ma moc przemienić nasze 

rany i wyprowadzić dobro z każdego zła.  
 

Czy oddajesz Jezusowi swoje cierpienie i problemy życiowe? Jak na nie 

reagujesz? Pomódl się: Jezu, dziękuję, że zmartwychwstałeś i masz moc 

przemienić moje cierpienie i uchroni mnie od duchowej śmierci. 
 

10 lipca 2015, piątek    Rdz 46,1-30; Ps 37,3-40; Mt 10,16-23 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO ODKRYĆ MOC BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO 

Rdz 46, 28-29 
Wysłał on przed sobą Judę do Józefa, aby ten mógł go wyprzedzić do 

Goszen przed ich przybyciem. A gdy przybyli do ziemi Goszen, Józef kazał 

zaprząc do swego wozu i wyjechał na spotkanie Izraela, ojca swego, do 

Goszen. Kiedy zobaczył go, rzucił mu się na szyję i długo szlochał na jego 

szyi. 


