
której nie życzylibyśmy sobie w życiu codziennym. Miłość Boża 

naznaczona jest cierpieniem i śmiercią, ale tylko taka miłość rodzi życie.  
 

Czy akceptujesz w swoim życiu miłość, która kosztuje i boli? Czy prosisz 

Jezusa o przyjęcie takiej miłości? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za Twoją 

miłość, która dała mi życie. Dziękuję, że uczysz mnie takiej miłości. 
 
4 czerwca 2016, sobota       Iz 61,9-11; 2Sm 2,1.4-8; Łk 2,41-51 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO UCZYĆ SIĘ REFLEKTOWAĆ 

Łk 2, 42-44 

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał 

On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po 

skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie 

zauważyli Jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, 

uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. 
 

Okazuje się, że nawet w najlepszej rodzinie można zgubić Jezusa. Ważne 

jest tylko, aby odkryć dlaczego zgubiło się Jezusa. Rodzice Jezusa szukali 

Go z niepokojem, ale nie zrozumieli, dlaczego Go zgubili. Zrozumienie 

przyszło za pewne później. Ważne jest, aby reflektować i pytać Jezusa o 

sens przebytych doświadczeń. 
 

Czy reflektujesz wydarzenia w swoim życiu? Czy pytasz Jezusa o sens tych 

doświadczeń? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci, że akceptujesz to, że mogę 

Cię zgubić. Dziękuję, że uczysz mnie reflektować przeżyte doświadczenia. 
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CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM 
 

 
29 maja 2016, niedziela     1 Krl 8,41-43; Ps 117 (116),1-2; Ga 1,1-10; Łk 7,1-10 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO CENIĆ WSPÓŁPRACOWNIKÓW 

Łk 7, 1-3 

Gdy Jezus dokończył wszystkich swoich mów do słuchającego Go ludu, 

wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego 

ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, 

wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu 

sługę. 
 

Często nasze nieszczęście polega na tym, że nie cenimy ludzi, z którymi jest 

nam dane współpracować. Człowiek potrzebuje usłyszeć, że jest ceniony i 

kochany. Często traktujemy ludzi jak przedmiot, który można wymienić. 

Potrzebujemy wyrażać uznanie i szacunek innym, bo to jest klucz do 

budowania wspólnoty i każdego środowiska, w którym są ludzie. 
 
 

Kiedy ostatnio dostrzegłeś dobro w innych, z którymi dane ci jest 

współpracować? Kiedy ostatnio wyrażałeś uznanie drugiemu człowiekowi? 

Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za ludzi, z którymi jest mi dane 

współpracować. Uzdolnij mnie do wyrażania uznania tym ludziom. 
 

30 maja 2016, poniedziałek         2 P 1,1-7; Ps 91,1-16; Mk 12,1-12 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO PROSIĆ O PRZEJRZENIE 

Mk 12, 1-4 

Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał tłocznię i 

zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy 

nadszedł czas, posłał do rolników sługę, by odebrał od nich należną część 

plonów winnicy. Ci chwycili go, obili i odprawili z niczym. Wtedy posłał do 
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nich drugiego sługę; lecz i tego zranili w głowę i znieważyli. 
 

Nieszczęściem owych rolników była ślepota, która sprawiała, że zwyczajnie 

byli głupi. Mieli utrzymanie od właściciela, który przygotował im winnicę 

do uprawy. Głupota i brak wdzięczności rodzi nieszczęścia także w naszym 

życiu. Potrzebujemy zauważyć dobro, które otrzymaliśmy od innych. 

Potrzebujemy dostrzegać dobro i wyrażać wdzięczność. 
 

Jak często prosisz Jezusa o przejrzenie? Czy potrafisz wyrażać wdzięczność 

innym? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci, że mogę zobaczyć dobro otrzymane 

od innych. Dziękuję za postawę wdzięczności. 
 

31 maja 2016, wtorek – Nawiedzenie NMP  
So 3,14-18 lub Rz 12,9-16; Ps: Iz 12,2-6; Łk 1,39-56 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO DOŚWIADCZYĆ SWOJEGO NAWIEDZENIA 

Łk 1, 39-42 

Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w 

pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy 

Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, 

a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: 

„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc 

Twojego łona. 
 

Każdy z nas potrzebuje doświadczyć swojego nawiedzenia przez Maryję. 

Matka Jezusa również i do nas się śpieszy, aby nam usłużyć. Każdy z nas w 

czymś potrzebuje pomocy. Jeden potrzebuje, aby upiec mu ciasto, inny, aby 

wypełnić mu PIT-a do rozliczenia podatkowego. Maryja często przysyła 

nam drugiego człowieka, aby pomógł nam w tym, z czym sobie nie 

radzimy.  
 

Czy potrafisz spoglądać na swoje życie oczami wiary? Czy potrafisz 

zamiast narzekać i szemrać dziękować i błogosławić? Pomódl się: Jezu, 

dziękuję Ci, że uczysz mnie spoglądać na moje życie oczami wiary. 

Dziękuję za obecność Maryi w moim życiu. 
 

1 czerwca 2016, środa     2 Tm 1,1-3.6-12; Ps 123,1-2.26; Mk 12,18-27 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO ODKRYWAĆ LOGIKĘ BOŻĄ 

Mk 12, 24-25 
 

Jezus im rzekł: Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma 

ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, 

ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. 
 

Logika Boża jest inna niż logika ludzka. Potrzebujemy prosić Jezusa, aby 

objawiał nam Swoje myślenie i Swoją logikę dotyczącą naszych problemów 

i naszego życia. Bóg żywy spogląda na nasze życie i nasze problemy z 

perspektywy wieczności. Wszystko co trudne w naszym życiu, a co 

prowadzi nas do spotkania z Bogiem jest dobrym i błogosławionym 

doświadczeniem. 
 

Czy prosisz Jezusa o ujrzenie Jego logiki związanej z naszymi problemami? 

Czy prosisz o przymnożenie wiary? Pomódl się: Jezu, dziękuję za Twoją 

logikę w moim życiu. Dziękuję za Twoje miłosierdzie. 
 

2 czerwca 2016, czwartek    2 Tm 2,8-15; Ps 25,4-14; Mk 12,28-34 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO UCZYĆ SIĘ SŁUCHAĆ, ABY KOCHAĆ 

Mk 12, 29-31 

Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: Pierwsze 

jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował 

Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim 

umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego 

bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od 

tych. 
 

Nie ma chodzenia w Duchu Świętym bez słuchania Boga żywego. Bez 

słuchania nie ma miłości ani Boga ani człowieka. Człowiek jest wezwany 

do słuchania. Człowiek może słuchać, nasłuchiwać i odpowiadać na 

usłyszane słowa. Aby kochać najpierw trzeba słuchać. 
 

Czy wsłuchujesz się w głos Boga żywego? Czy potrafisz słuchać? Czy 

potrafisz kochać? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za dar słuchania Ciebie i 

innych. Dziękuję, ze uzdalniasz mnie do kochania. 
 
3 czerwca 2016, piątek – uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 

Ez 34,11-16; Ps 23,1-6; Rz 5,5-11; Łk 15,3-7 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO PRZYJĄĆ LOGIKĘ BOŻEJ MIŁOŚCI 

Rz 5, 8-9 

Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za 

nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez 

Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego 

zostaliśmy usprawiedliwieni. 
 
Miłość Boża naznaczona jest cierpieniem. Święty Paweł nie mówi o tym, że 

miłość Boża jest łatwa i czuła. Apostoł narodów mówi o takiej miłości,  


