
 

jakimkolwiek człowieku to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. 
Szczerość w życiu ludzkim kosztuje. Współczesna kultura lansuje raczej 
„poprawność polityczną”. Bez szczerości nie ma możliwości zbudowania 
głębszych relacji z drugim człowiekiem, a zwłaszcza z Bogiem. 
 

Czy jesteś szczery w relacjach z innymi ludźmi, czy raczej lansujesz 
przemilczanie trudnych i nieprzyjemnych tematów? Z kim jesteś szczery do 
bólu? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci, że mogę być przed Tobą szczery. 
Dziękuję, że nie muszę udawać kogoś, kim nie jestem. 
 

25 sierpnia 2018, sobota      Ez 43, 1-7; Ps 85, 9-14; Mt 23, 1-12 
CHODZI Ć W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO ODKRYĆ MOC UPOKORZENIA 
Mt 23, 12 
Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie 
poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. 
 
Pokora domaga się od nas zmiany sposobu myślenia. Albo będziemy 
pokorni, albo Bóg ześle nam sytuacje, które z bólem nas tego nauczą. 
Święty Piotr pisze o tym jednoznacznie: Wszyscy zaś wobec siebie 
wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, 
a pokornym łaskę daje (1 P 5, 5b). Pycha jest wrogiem wszelkiego wzrostu 
u Boga. Pycha niszczy relacje z innymi ludźmi. Pycha sprawia, że nie 
pozwalamy sobie pomóc. Pycha zaślepia widzenie dobra i rodzi 
niewdzięczność. 
 

Czy szukasz sytuacji niedogodnych dla siebie, np. stanie w cieniu, 
wykonywanie czynności nie przynoszących chwały? Czy prosisz o dar 
pokory? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za sytuacje, które rodzą pokorę w 
moim życiu. Dziękuję za dar pokory. 
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CHODZI Ć W DUCHU ŚWIĘTYM 

 

19 sierpnia 2018, niedziela    Prz 9, 1-6; Ps 34, 2-15; Ef 5, 15-20; J 6, 51-58 
CHODZI Ć W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRY Ć,  

ŻE JEZUS JEST DLA MNIE CHLEBEM 
J 6, 51 
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten 
chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane 
za życie świata. 
 
Chleb to podstawowy pokarm człowieka, jest symbolem wszelkich dóbr 
niezbędnych do życia. Jak zwyczajny chleb podtrzymuje życie naturalne, 
tak chleb eucharystyczny otwiera na – wieczne. Potrzebujemy odkryć, że 
Jezus nie jest dodatkiem, ale jest niezbędny do naszego życia. 
 
Czy odkryłeś, że Jezus jest niezbędny w twoim życiu? Czy prowadzisz z 
Jezusem dialog jak z najlepszym przyjacielem? Pomódl się: Jezu, dziękuję 
Ci, że jesteś Chlebem Życia niezbędnym dla mnie. 
 
20 sierpnia 2018, poniedziałek        Ez 24, 15-24; Pwt 32, 18-21; Mt 19, 16-22 

CHODZI Ć W DUCHU ŚWIĘTYM, TO SZUKA Ć PRAWDY  
Mt 19, 21-22 
Jezus mu odpowiedział: „Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co 
posiadasz, i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i 
chodź za Mną!”  Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, 
miał bowiem wiele posiadłości. 
 

Bardzo często w naszym życiu jest tak, że znajdziemy czas na wszystko, 



tylko nie na dłuższą modlitwę ze słowem Bożym. Chcemy więcej mieć, 
lepiej jeść, lepiej wypoczywać. Wtedy nie mamy czasu na spotkanie z 
Bogiem żywym. Prośmy zatem Jezusa, abyśmy ujrzeli naszą hierarchię 
wartości i prawdę o naszej relacji z Jezusem. 
 

Które miejsce zajmuje Jezus w twojej hierarchii wartości? Czy jesteś z Nim 
w przyjacielskiej relacji? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci, że mogę 
konfrontować się z prawdą o mnie samym. Dziękuję, że uzdalniasz mnie do 
szukania i przyjmowania prawdy. 
 

21 sierpnia 2018 wtorek           Ez 28, 1-10; Pwt 32, 26-36; Mt 19, 23-30 
CHODZI Ć W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO ODKRYĆ SWOJE BOGACTWO 
Mt 19, 23-24 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, powiadam wam: 
Bogatemu trudno będzie wejść do królestwa niebieskiego. Jeszcze raz wam 
powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż 
bogatemu wejść do królestwa niebieskiego”. 
 

Człowiek może być bogaty na różny sposób. Dla niektórych tym 
bogactwem może być wiedza intelektualna. Dla jeszcze innych ogromne 
uznanie w pracy, z którego nie jestem w stanie zrezygnować. Dla jeszcze 
innych tym bogactwem może być świetnie płatna praca zarobkowa i 
związany z tym dostatek. Jezus zaprasza nas dzisiaj, abyśmy odkryli nasze 
bogactwo, które nie pozwala nam wejść do królestwa Bożego. 
 

Czy odkryłeś bogactwo, które jest balastem nie pozwalającym spotkać się z 
Bogiem? Jakie uczucia rodzą się w twoim sercu na myśl o pozbyciu się tych 
bogactw? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci, że objawiasz mi moje bogactwo. 
Dziękuję, że mnie uwalniasz od niego. 
 

22 sierpnia 2018, środa – wspomnienie NMP Królowej  
Iz 9,1-6; Ps 113,1-8; Łk 1,26-38 

CHODZI Ć W DUCHU ŚWIĘTYM,  
TO WIDZIE Ć SWOJE CIEMNOŚCI  

Iz 9, 1-3 
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami 
kraju mroków zabłysło światło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. 
Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy 
podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, 
pręt jego ciemiężcy jak w dniu porażki Madianitów. 
 

Jedni żyją w ciemnościach i tego nie widzą, a są też tacy, którzy żyją w 
ciemnościach i próbują wszelkimi sposobami wyjść na wolność. Dla 

jednych tym ciężkim jarzmem jest historia domu rodzinnego, która wydaje 
się nie mieć końca. Dla jeszcze innych uzależnienie, które zatruwa 
normalne relacje z innymi. Dla jeszcze innych postawa konsumpcjonizmu i 
postawa roszczeniowa. Potrzebujemy odkryć swoje ciemności i prosić 
Jezusa o wolność. 
 

Czy odkryłeś swoje ciemności? Czy prosisz Jezusa o prawdę w swoim 
życiu? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci, że pozwalasz mi ujrzeć moje 
ciemności. Dziękuję, że dajesz mi pragnienie wolności.  
 

23 sierpnia 2018, czwartek   Ez 36, 23-28; Ps 51, 12-19; Mt 22, 1-14 
CHODZI Ć W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO DEMASKOWA Ć SWOJĄ NIEWDZI ĘCZNOŚĆ 
Mt 22, 4-6 
Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto 
przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest 
gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na 
swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i 
znieważywszy, pozabijali. 
 

Człowiek może od innych wiele otrzymać, ale nie będzie widział 
otrzymanego dobra. Nie będzie widział potrzeby wyrażania wdzięczności. 
Zapewne król nie zaprasza przypadkowych ludzi na wesele swojego syna. 
Ów król wydający wesele zapraszał gości, którym wiele dobra uczynił, ale 
oni go zlekceważyli. Byli skoncentrowani wyłącznie na sobie. Jezus 
zaprasza i nas do stawania w prawdzie, aby reflektować swoją postawę 
życiową. 
 
 

Czy dostrzegasz otrzymywane dobro od Boga, ale także od innych? Czy 
potrafisz wychodzić poza swoje potrzeby? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za 
otrzymywane dobro. Dziękuję, że pozwalasz mi dostrzegać potrzeby 
innych. 
 

24 sierpień 2018, piątek – święto św. Bartłomieja apostoła 
Ap 21, 9-14; Ps 145, 10-17; J 1, 45-51 

CHODZI Ć W DUCHU ŚWIĘTYM, TO BY Ć SZCZERYM  
J 1, 47-48 
Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: „Patrz, 
to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”. Powiedział do Niego 
Natanael: „Skąd mnie znasz?” Odrzekł mu Jezus: „Widziałem cię, zanim 
cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”. 
 

Jezus ujrzał i docenił w Natanaelu jego szczerość. Jezus rzadko, mówił o  


