
 
Pragniemy i potrzebujemy przyjaciół, ale okazuje się, że jest to dar deficytowy. 

Przyjaźń to dar szczególny. Nie wszystko co my nazywamy przyjaźnią, jest nią 

w rzeczywistości. Słowo Boże zachęca nas, abyśmy prosili o dar przyjaźni, ale 

żebyśmy nie żyli w iluzji przyjaźni, bo to się może skończyć dla nas 

dramatycznie. Przyjaźń potrzebuje czasu, ale i potrzebuje próby. Jakiej 

przyjaźni oczekujesz? 
 
Czy masz w swoim życiu choćby jednego prawdziwego przyjaciela? Jakiej 

przyjaźni oczekujesz i do jakiej jesteś przygotowany? Pomódl się: Jezu, 

dziękuję Ci, że chcesz być moim przyjacielem. Dziękuję, że pragniesz, abym 

prosił o dar przyjaźni. 
 
25 lutego 2017, sobota  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO ODKRYĆ SWOJE CZŁOWIECZEŃSTWO 

Syr 17, 6-10 

Dał im wolną wolę, język i oczy, uszy i serce zdolne do myślenia. Napełnił ich 

wiedzą i rozumem, o złu i dobru ich pouczył. Umieścił oko swoje w ich sercu, 

aby wielkość swoich dzieł im ukazać. Święte imię Jego wychwalać będą i 

wielkość Jego dzieł opowiadać. 
 
Człowiek najpierw i przede wszystkim jest człowiekiem. Zanim będzie 

dobrym księdzem, uczniem, profesorem, matką czy ojcem najpierw jest 

człowiekiem. Czy dobrze zdaję egzamin ze swojego człowieczeństwa? Czy 

odkryłem godność, do jakiej wyniesione zostało moje kruche 

człowieczeństwo? 
 

Czy wiem kim jest człowiek? Czy odkryłem swoją godność jako 

człowieka? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci, że jestem kruchym człowiekiem. 

Dziękuję, że mam tak wielką godność. 
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CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM 

 

19 lutego 2017, niedziela  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO ODKRYĆ GODNOŚĆ CZŁOWIEKA 

1 Kor 3, 16 

Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? 

Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest 

święta, a wy nią jesteście. 
 
Potrzebujemy odkryć godność, którą otrzymaliśmy od Boga żywego przy 

stworzeniu świata. Bóg żywy tak daleko identyfikuje się z człowiekiem, iż 

święty Paweł nazywa ludzkie ciało świątynią Boga. Mało tego apostoł narodów 

powiada: Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Nie jesteśmy 

robotami, maszynami do precyzyjnych czynności, ale jesteśmy ludźmi, którzy 

noszą w sobie obraz Najwyższego i Najlepszego Stwórcy. 
 
Czy odkryłeś swoją godność jako człowieka? Jako człowiek jesteś wartością 

nie dlatego, że coś potrafisz, ale dlatego, że Jezus oddał za ciebie życie? 

Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci, że obdarzyłeś mnie godnością nawet wówczas, 

gdy o tym nie pamiętam. Pozwól mi zachwycić się sobą. 
 
20 lutego 2017, poniedziałek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO ZDEMASKOWAĆ SWÓJ GRZECH NIEWIARY 

Mk 9, 21-24 

Jezus zapytał ojca: „Od jak dawna to mu się zdarza?” Ten zaś odrzekł: „Od 

dzieciństwa. I często wrzucał go nawet w ogień i w wodę, żeby go zgubić. Lecz 

jeśli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam”. Jezus mu odrzekł: „Jeśli 

możesz? Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy”. Zaraz ojciec chłopca 
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zawołał: „Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!” 
 
Naszym największym nieszczęściem nie jest brak pieniędzy, takich czy innych 

butów, brak takiego czy innego mieszkania. Naszym największym 

nieszczęściem jest brak wiary. Mając wiarę możemy otrzymać to co nam 

brakuje, bo Bóg jest dobry. Autor Listu do Hebrajczyków pisze bowiem: Bez 

wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi 

uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają (Hbr 11, 6).  
 
Czy prosisz Jezusa o przymnożenie wiary? Czy demaskujesz w sobie brak 

wiary? Pomódl się: Jezu dziękuję Ci, że pozwalasz mi ujrzeć moja niewiarę. 

Dziękuję za przymnażanie mojej wiary. 
 
21 lutego 2017, wtorek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO ZAAKCEPTOWAĆ CIERPIENIE JAKO DROGĘ OCZYSZCZENIA 

Syr 2, 1-6  

Dziecko, jeśli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na 

doświadczenia! Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi 

w czasie utrapienia! Przylgnij do Niego i nie odstępuj, abyś był wywyższony w 

twoim dniu ostatnim. Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, a w zmiennych 

losach poniżenia bądź wytrzymały! Bo w ogniu próbuje się złoto, a ludzi miłych 

Bogu – w piecu poniżenia. Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj swe 

drogi i Jemu zaufaj! 
 
Wielkość człowieka wykuwa się w trudzie cierpienia. Potrzebujemy połączyć 

swoje cierpienie z cierpieniem Jezusa, aby miało sens i przynosiło życie nam i 

innym. Takie cierpienie będzie prowadziło do zmartwychwstania. 

Współczesnemu światu przyświeca zupełnie inne motto, aby było miło, lekko i 

przyjemnie. Wybór należy do ciebie. 
 

Czy demaskujesz w sobie myślenie świata, aby było: „miło, lekko i 

przyjemnie”? Czy łączysz swoje cierpienie z cierpieniem Jezusa? Pomódl się: 

Jezu, dziękuję Ci, że mogę połączyć swoje cierpienie z Twoim cierpieniem. 

Dziękuję, że z Tobą wszystko ma sens. 
 
22 lutego 2017, środa – święto Katedry świętego Piotra Apostoła 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO ODPOWIADAĆ NA PYTANIA JEZUSA 

Mt 16, 13-16 

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za 

kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za 

Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z 

proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział 

Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. 
 

Jezus i dzisiaj zadaje nam to samo pytanie: A wy za kogo Mnie uważacie? 

Oczekuje od nas szczerej odpowiedzi, tak jak oczekiwał odpowiedzi od swoich 

uczniów. Jezus w praktyce może być dla niektórych tylko pobożną mrzonką 

bo, jak powiadają, i tak sami muszą sobie w życiu poradzić. Inni powiedzą: Tak 

był i istniał, ale z moim życiem ma niewiele wspólnego. Inni ludzie 

odpowiedzą: Jezus? Tak, istniał, bo mówią o tym materiały historyczne, ale to 

tylko z dawnych czasów. A ty co odpowiesz Jezusowi? 
 

Czy masz relacje z Jezusem? Czy zaprosiłeś Go do swojego życia? Czy ma coś 

do powiedzenia w twoim życiu? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci, że zadajesz mi 

pytania. Dziękuję, że oczekujesz ode mnie szczerej odpowiedzi. 
 
23 lutego 2017, czwartek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO ZWAŻAĆ NA SWÓJ CZAS ŁASKI 

Syr 5, 4-7 

Nie mów: „Zgrzeszyłem i cóż mi się stało?” Albowiem Pan jest cierpliwy. Nie 

bądź bez obawy co do przebaczenia, byś miał dodawać grzech do grzechu. Nie 

mów: „Wielkie jest Jego miłosierdzie, zgładzi mnóstwo moich grzechów!” U 

Niego bowiem jest miłosierdzie, ale i gniew, a na grzeszników spadnie Jego 

zapalczywość. Nie odwlekaj nawrócenia do Pana ani nie odkładaj z dnia na 

dzień; nagle bowiem gniew Jego przyjdzie i zginiesz w czasie odpłaty. 
 
Każdy ma swój czas łaski. Jeśli nie rozeznasz tego czasu możesz przegrać 

swoje życie. Proś o łaskę przebaczania, aby przebaczać sobie i innym, bo w ten 

sposób zyskasz życie. Nie bądź pewny, że masz czas, bo to jest darem Pana. 

Proś o przymnożenie wiary, abyś spoglądał na swoje życie oczami Pana i miał 

łaskę rozeznawania czasu nawiedzania Boga żywego.  
 

Czy prosisz Jezusa o przymnażanie wiary, abyś rozeznawał czas nawiedzania 

Boga żywego? Czy prosisz o łaskę przebaczania sobie i innym? Pomódl się: 

Jezu dziękuję Ci za Twój czas łaski nawiedzenia. Proszę Cię o przymnażanie 

wiary, aby ten czas łaski właściwie rozeznać. 
 
24 lutego 2017, piątek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO ROZPOZNAWAĆ PRAWDZIWĄ PRZYJAŹŃ 

Syr 6, 7-10 

Jeżeli chcesz mieć przyjaciela, zdobądź go po próbie, a niezbyt szybko mu 

zaufaj! Bywa bowiem przyjaciel, ale tylko na czas jemu dogodny, nie 

pozostanie nim w dzień twego ucisku. Bywa przyjaciel, który przechodzi do 

nieprzyjaźni i wyjawia wasz spór na twoją hańbę. Bywa przyjaciel, ale tylko 

jako towarzysz stołu, nie pozostanie nim w dniu twego ucisku. 


