
Co takiego musiało się stać w życiu Mateusza, że od razu odpowiedział na 
wezwanie Jezusa. Celnicy byli ludźmi pogardzanymi. Oszustwa, których się 
dopuszczali możliwe były przez nieprecyzyjnie uchwalone prawo poborcy 
podatkowego. Człowiek potrzebuje szacunku do samego siebie i szacunku od 
innych. Jest to podstawowe prawo, aby człowiek mógł dobrze funkcjonować. 
Widocznie owo pragnienie uzdolniło Mateusza do porzucenia komory, aby 
odzyskać szacunek.  

 
Czy masz szacunek do samego siebie? Czy modlisz się o prawdziwy szacunek 
do samego siebie, który pozwala ci przeciwstawić się osobom, które cię źle 
traktują? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za szacunek do samego siebie. 
Dziękuję, że przywróciłeś mi godność. 
 
22 września 2018, sobota            1 Kor 15, 35-49; Ps 56, 3-14; Łk 8, 4-15 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  
TO UJRZEĆ STAN GLEBY NASZEGO SERCA 

Łk 8, 5-8 
Siewca wyszedł siać swoje ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało 
podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, 
uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem 
z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy 
wzrosło, wydało plon stokrotny. 

 
Normalny rolnik nie może sobie pozwolić na sianie ziarna gdziekolwiek. 
Takiego gospodarza nazwano by zwyczajnie głupcem. Owym głupcem jest 
Bóg żywy, który nie da się prześcignąć w hojności i rozrzutności swojego 
słowa, które rodzi życie. Potrzebujemy Bożego słowa, aby żyć i się rozwijać. 
Często ziarno słowa Bożego nie ma w naszym życiu możliwości rozwoju i 
potrzebujemy przepraszać za zmarnowane ziarno słowa Bożego. Potrzebujemy 
ujrzeć stan gleby naszego serca, która jest warunkiem przynoszenia owocu w 
naszym życiu. 

 
Jak rozwija się ziarno słowa Bożego w twoim życiu? Jak wygląda stan gleby 
twojego serca? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci, że spulchniasz glebę mojego 
serca, aby Twoje ziarno przynosiło owoce. 
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CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM  

 
16 września 2018, niedziela          Iz 50, 5-9; Ps 116A, 1-9; Jk 2, 14-18; Mk 8, 27-35 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  
TO PROSIĆ O WYOBRAŹNIĘ WIARY 

Jk 2, 14-17 
Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a 
nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na 
przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, 
a ktoś z was powie im: „Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!” 
– a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała – to na co się to 
przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest 
sama w sobie. 
 
Potrzebujemy wyobraźni wiary i miłosierdzia. Prawdziwa wiara domaga się 
uczynków miłosierdzia. Potrzebujemy oczu miłosierdzia, które dostrzegą 
potrzeby innych. Niekiedy wystarczy dobre słowo afirmacji. Czasami 
drobny prezent na urodziny czy imieniny. A jeszcze kiedy indziej wystarczy 
sałatka lub ciasto z okazji jakiś uroczystości rodzinnych, aby konkretną 
osobę wesprzeć. Prośmy o wyobraźnię miłosierdzia, aby nasza wiara była 
żywa. 

 
Czy twoja wiara jest żywa? Czy posiadasz wyobraźnię miłosierdzia? 
Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za dar wiary. Dziękuję za wyobraźnię 
miłosierdzia.  

 
17 września 2018, poniedziałek      1 Kor 11, 17-33; Ps 40, 7-10. 17; Łk 7, 1-10 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  
TO POSIĄŚĆ ZASZCZYT PEŁNIENIA WOLI BOŻEJ 

Ps 40, 8b-10 
W zwoju księgi jest o mnie napisane: Radością jest dla mnie pełnić Twoją 



wolę, mój Boże, a Twoje Prawo mieszka w moim sercu. Głosiłem Twą 
sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu i nie powściągałem warg moich, o 
czym Ty wiesz, Panie. 
 
Pełnienie woli Bożej jest zawsze dobrem dla człowieka, dlatego autor 
Psalmu 40 pisze wręcz o radości pełnienia woli Bożej. Można byłoby 
powiedzieć, że dla człowieka poznanie i pełnienie woli Bożej jest 
zaszczytem. Zaszczyt jest czymś co stanowi powód do dumy. Zaszczyt jest 
honorem, chwałą, chlubą i splendorem. Zacznijmy zatem prosić o zaszczyt 
pełnienia woli Bożej. 
 
Czy wiesz co to znaczy pełnić wolę Bożą w swoim życiu? Jakie są twoje 
doświadczenia? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za zaszczyt pełnienia woli 
Twojego Ojca. Dziękuję za dar wiary. 
 
18 września 2018 wtorek – święto św. Stanisława Kostki 

Mdr 4, 7-15; Ps 148, 1-14; Łk 2, 41-52 
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO ODKRYĆ PROSTOTĘ I DZIECIĘCTWO 
Łk 2, 48-50 
Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu, 
czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy 
Ciebie”. Lecz On im odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie 
wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” Oni 
jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. 
 
Dzieci modlące się z dorosłymi często mają mądrość, która zdumiewa ich 
rodziców czy dziadków. Mądrość Boża bowiem kocha i preferuje prostotę i 
dziecięctwo. Prostota nie kombinuje, nie potrafi manipulować ani kłamać. 
Dlatego też Jezus mówi: Jeśli nie staniecie się jako dzieci nie wejdziecie do 
królestwa niebieskiego. Potrzebujemy prosić o uaktywnienie daru 
dziecięctwa Bożego podarowanego nam na chrzcie świętym. 
 
Czy uaktywniłeś w swoim życiu dar dziecięctwa Bożego? Czy odkryłeś dar 
prostoty? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za uaktywnienie daru dziecięctwa 
Bożego w moim życiu. 
 
19 września 2018, środa       1 Kor 12, 3–13, 13; Ps 33, 2-22; Łk 7, 31-35 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO DEMASKOWAĆ 
PRZEKORĘ W SWOIM ŻYCIU 

Łk 7, 31-32 
Z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni 
są do dzieci przesiadujących na rynku, które głośno przymawiają jedne 
drugim: „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wy nie 

płakaliście”. 
 
Potrzebujemy zdemaskować przekorę w naszym życiu, która uniemożliwia 
wejście do królestwa Bożego. Przekora to skłonność do umyślnego 
sprzeciwiania się komuś. Co by się nie zrobiło zawsze będzie źle. Człowiek 
ma prawo się sprzeciwiać, a nawet w wielu momentach jest to na wagę 
złota, ale sprzeciw powinien być przemyślany i uargumentowany. 
Potrzebujemy stawać w prawdzie, aby realnie postrzegać rzeczywistość. 
Często żyjemy w iluzji siebie, swojego małżeństwa, swoich dzieci, swojej 
wspólnoty. 
 
Czy stajesz w prawdzie w swoim życiu? Czy prosisz Jezusa o ujrzenie 
prawdy? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za prawdę w moim życiu. Dziękuję, 
że mogę szukać prawdy. 
 
20 września 2018, czwartek          1 Kor 15, 1-11; Ps 118, 1-29; Łk 7, 36-50 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ŻYĆ W PRAWDZIE 
1 Kor 15, 9-10 
Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się 
apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem 
tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna; 
przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz 
łaska Boża ze mną. 
 
Święty Paweł żyje w prawdzie i dostrzega swoją bolesną historię życia. 
Dzięki prawdzie potrafił uczynić tyle dobrego dla współczesnego sobie 
Kościoła. Ma również świadomość, że człowiek ma możliwość zmian, gdy 
współpracuje z łaską Bożą. Jezus zaprasza nas dzisiaj do życia w prawdzie, 
często bolesnej prawdzie, ale tylko ona może nas wyzwolić. Prośmy zatem 
Jezusa o łaskę życia w prawdzie i szukania prawdy. 
 
Czy prosisz Jezusa o łaskę prawdy w swoim życiu? Czy szukasz prawdy we 
wszystkich sferach swojego życia? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za 
prawdę. Dziękuję Ci, że uzdalniasz mnie do szukania prawdy. 
 
21 września 2018, piątek           Ef 4, 1-13; Ps 19, 2-5; Mt 9, 9-13 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  
TO MIEĆ SZACUNEK DO SAMEGO SIEBIE 

Mt 9, 9-10 
Gdy Jezus wychodził z Kafarnaum, ujrzał człowieka siedzącego w komorze 
celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On wstał i 
poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu 
celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. 


