
Bóg nie chce od nas ochłapów naszego życia, naszego czasu, naszych 

umiejętności czy ochłapów naszych pieniędzy. Pierwociny to nic innego, 

jak pierwszy plon, czyli jakaś część tego, co przyszło do nas pierwsze. 

Pierwociny były ofiarowywane Bogu. Dla nas obecnie pierwociny to 

najlepszy czas na modlitwę, najlepsza część naszych umiejętności, 

najlepsza część naszych darów takich jakich posiadamy. Bóg bowiem jest 

źródłem naszego życia, naszego powodzenia i naszych sukcesów. 
 

Jak wyglądają pierwociny w twoim życiu? Czy jest to najlepsza część, którą 

posiadasz? Pomódl się: Jezu, pozwól mi odkryć pierwociny w swoim 

życiu. Pozwól mi oddawać to co najlepsze w moim życiu Tobie, Bogu 

żywemu. 
 

1 sierpnia 2015, sobota        Kpł 25,1-17; Ps 67,2-8; Mt 14,1-12 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO ODKRYĆ ROK JUBILEUSZOWY W SWOIM ŻYCIU 

Kpł 25, 13-15 

W tym roku jubileuszowym każdy powróci do swej własności. Kiedy więc 

będziecie sprzedawać coś bliźniemu albo kupować coś od bliźniego, nie 

wyrządzajcie krzywdy jeden drugiemu. Ale odpowiednio do liczby lat, które 

upłynęły od jubileuszu, będziesz kupował od bliźniego, a on sprzeda tobie 

odpowiednio do liczby lat plonów. 
 

Rok jubileuszowy to szczególny czas w życiu Narodu Wybranego. To czas 

miłosierdzia Bożego. To czas przywracanej wolności. Potrzebujemy odkryć 

swój czas jubileuszowy w swoim życiu. Potrzebujemy odkryć czas swojego 

błogosławieństwa i czas przywracanej wolności. 
 

Czy odkryłeś czas jubileuszowy w swoim życiu? Czy prosisz Jezusa o swój 

czas jubileuszowy? Pomódl się: Jezu, pozwól mi odkryć mój własny czas 

jubileuszowy. Proszę Cię przywróć mi wolność. 
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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  

 

26 lipca 2015, niedziela   2 Krl 4,42-44; Ps 145,10-18; Ef 4,1-6; J 6,1-15 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO WZRASTAĆ W POSŁUSZEŃSTWIE 

2 Krl 4, 44 

Lecz sługa Elizeusza odrzekł: „Jakże to rozdzielę między stu ludzi?” A on 

odpowiedział: „Podaj ludziom i niech jedzą, bo tak mówi Pan: «Nasycą się 

i pozostawią resztki»”. Położył więc to przed nimi, a ci jedli i pozostawili 

resztki, według słowa Pańskiego. 
 

Elizeusz wiedział co to znaczy ufać Bożemu Słowu, Bożej obietnicy. 

Wystarczy, że Bóg powiedział. Potrzebujemy usłyszeć Boże słowo i 

potrzebujemy być Mu posłuszni. Posłuszeństwo bowiem sprawia, że 

obietnica Boża może objawić się w naszym życiu. Posłuszeństwo to klucz 

do łaski. 
 

Czy jesteś człowiekiem posłuszeństwa zwłaszcza Bożemu głosowi? Czy 

potrafisz usłyszeć Boże Słowo w swoim sercu? Pomódl się: Jezu, uzdolnij 

mnie do posłuszeństwa Twojemu głosowi. Obdarz mnie łaską pokory. 
 

27 lipca 2015, poniedziałek           Wj 32,15-34; Ps 106,19-23; Mt 13,31-35 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO WOŁAĆ DO JEZUSA O PRZEMIANĘ SERCA 

Wj 32, 19-20 
A Mojżesz zbliżył się do obozu i ujrzał cielca i tańce. Rozpalił się wówczas 
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gniew Mojżesza i rzucił z rąk swoich tablice i potłukł je u podnóża góry. A 

porwawszy cielca, którego uczynili, spalił go w ogniu, starł na proch, 

rozsypał w wodzie i kazał ją pić synom Izraela. 
 

Człowiek ma krótką pamięć i szybko zapomina o otrzymanych 

dobrodziejstwach. Niewdzięczność to znamienna postawa człowieka. 

Potrzebujemy wołać do Jezusa, aby przemienił nam serce, z serca 

niewdzięcznego w serce pełne wdzięczności. Potrzebujemy wołać do 

Jezusa, aby zabrał naszą ślepotę i obdarzył nas wzrokiem dostrzegającym 

dobro, zwłaszcza otrzymane od innych. 
 

Czy nie traktujesz innych przedmiotowo? Czy jesteś człowiekiem 

wdzięczności? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za zobaczenie mojej 

niewdzięczności. Proszę Cię o łaskę przebaczenia. 
 

28 lipca 2015, wtorek   Wj 33,7-11; 34,5-28; Ps 103,6-13; Mt 13,36-43 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO ZAPRZYJAŹNIĆ SIĘ Z JEZUSEM 

Wj 33, 9-11a 

Ile zaś razy Mojżesz wszedł do namiotu, zstępował słup obłoku i stawał u 

wejścia do namiotu, i wtedy Pan rozmawiał z Mojżeszem. Cały lud widział, 

że słup obłoku stawał u wejścia do namiotu. Cały lud stawał i każdy 

oddawał pokłon u wejścia do swego namiotu. A Pan rozmawiał z Mojżeszem 

twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem. 
 

Każdy z nas potrzebuje mieć swój Namiot Spotkania, aby spotykać się z 

Bogiem żywym twarzą w twarz, jak przyjaciel z przyjacielem. Jezus 

zaprasza nas do nowej jakości relacji z Samym Sobą. Jezus chciałby się z 

nami zaprzyjaźnić. Czy podejmiesz to zaproszenie?  
 

Czy zaprzyjaźniłeś się już z Jezusem? Czy masz swój Namiot Spotkania, w 

którym spotykasz się z Bogiem żywym? Pomódl się: Jezu, dziękuje za 

Twoje zaproszenie do przyjaźni. Uzdolnij mnie do przyjaźni. 
 

29 lipca 2015, środa – wspomnienie św. Marty z Betanii  
1 J 4,7-16; Ps 34,2-11; J 11,19-27 lub Łk 10,38-42 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO TESTOWAĆ SWOJĄ WIARĘ 

J 11, 25-27 

Rzekł do niej Jezus: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie 

wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie 

umrze na wieki. Wierzysz w to?” Odpowiedziała Mu: „Tak, Panie! Ja wciąż 

wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat”. 

 

Jezus w sytuacji dla Marty traumatycznej pyta o jej wiarę. Jezus zadaje jej 

pytanie: Czy Jemu wierzy? Zadaje jej pytanie: Czy wierzysz, że nigdy cię 

nie zawiodę ani nie porzucę? Marta, przyjaciółka Jezusa zdała swój 

egzamin i otrzymała brata żywego. Co ty odpowiesz Jezusowi w sytuacji 

trudnej czy wręcz traumatycznej?  
 

Jak się zachowujesz w sytuacjach trudnych i traumatycznych? Czy oddajesz 

te sprawy Jezusowi? Pomódl się: Jezu, dziękuję, że pozwalasz przechodzić 

mi przez trudne wydarzenia życia. Dziękuję Ci za dar wiary. 
 

30 lipca 2015, czwartek    Wj 40,16-38; Ps 84,3-11; Mt 13,47-53 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO WZRASTAĆ W POSŁUSZEŃSTWIE 

Wj 40, 16. 34-35 
Mojżesz wykonał wszystko tak, jak mu to Pan nakazał uczynić. Wtedy to 

obłok okrył Namiot Spotkania, a chwała Pana napełniła przybytek. I nie 

mógł Mojżesz wejść do Namiotu Spotkania, bo spoczywał na nim obłok i 

chwała Pana wypełniała przybytek. 
 

Naród Wybrany szedł przez pustynię w obecności Pana, ponieważ Mojżesz 

był posłuszny Bożym poleceniom. Zrobił jak nakazał mu Bóg Jahwe. 

Posłuszeństwo jest kluczem do Bożej łaski. Posłuszeństwo pozwoli nam 

bezpiecznie przejść wśród zawirowań naszego życia. Posłuszeństwo 

Bożemu wezwaniu i Bożemu prowadzeniu pozwoli nam rozwiązywać nasze 

życiowe problemy. Tylko czy chcę być posłuszny Bożemu prowadzeniu?  
 

Czy trwasz na modlitwie i wsłuchujesz się w głos Boży w swoim sercu? 

Czy jesteś posłuszny Słowu Bożemu w swoim życiu? Pomódl się: Jezu, 

uzdolnij mnie do posłuszeństwa. Obdarz mnie łaską pokory. 
 

31 lipca 2015, piątek – wspomnienie św. Ignacego Loyoli  Kpł 23,1-37  

Ps 81,3-11; Mt 13,54-58 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODDAWAĆ BOGU TO CO 

NAJLEPSZE 

Kpł 23, 10 
Kiedy wejdziecie do ziemi, którą Ja wam dam, i zbierzecie plon, 

przyniesiecie kapłanowi snop jako pierwociny waszego plonu. 
 

 


