
Czy posiadasz „gorącą linię” z Jezusem? Jak zachowujesz się w 
trudnościach, sytuacjach krytycznych czy wręcz dramatycznych? Pomódl: 
Jezu, dziękuję Ci za dar wiary. Dziękuję za bliską relację z Tobą.  
 

22 czerwca 2019, sobota    2 Kor 12,1-10; Ps 34,8-13; Mt 6,24-34 
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO UJRZEĆ JEZUSA W SWOICH SŁABOŚCIACH 
2 Kor 12, 9b-10 
Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we 
mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w 
obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu 
Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny.  
 

Uwierzyć, że Jezus jest z nami w naszych słabościach, to przejście 
ogromnej drogi w wierze. W naszych słabościach może się objawiać Boża 
moc. Nasze słabości, to także źródło naszej pokory. Nie we wszystkim 
musimy być najlepsi. Mamy prawo być słabi. Tylko czy to akceptujemy?  
 

Jak podchodzisz do swoich słabości i braków? Czy odczytujesz je jako 
wyzwanie do wzrastania i przekraczania tego co słabe? Pomódl się: Jezu, 
dziękuję Ci za moje słabości. Dziękuję za to, kim jestem, też dzięki moim 
słabościom. 
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CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM  

 
16 czerwca 2019, niedziela         Prz 8,22-31; Ps 8,4-9; Rz 5,1-5; J 16,12-15 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  
TO UJRZEĆ CAŁĄ PRAWDĘ O SOBIE 

J 16, 12-13 
Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy 
zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie 
będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi 
wam rzeczy przyszłe.  
 

Tylko Duch Święty ma moc doprowadzić nas do całej prawdy o nas 
samych, dlatego On jest dawcą i źródłem nawrócenia. Jak długo nie 
poznamy całej prawdy o sobie, tak długo żyjemy w iluzji. Nie znamy 
samych siebie. Prośmy zatem Ducha Świętego o pokazanie nam prawdy o 
nas i ujrzenie drogi wyjścia z naszych grzechów i słabości.  
 

Czy prosisz Ducha Świętego o ukazanie całej prawdy o tobie? Czy wiesz 
kim jesteś? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za Twojego Ducha Świętego. 
Dziękuję za pokazanie mi całej prawdy o sobie.  
 

17 czerwca 2019, poniedziałek      2 Kor 6,1-10; Ps 98,1-4; Mt 5,38-42 
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO DEMASKOWAĆ SWOJE PRZYZWYCZAJENIA I SCHEMATY 
MYŚLOWE 

2 Kor 6, 1-3 
Napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi 
bowiem Pismo: „W czasie pomyślnym wysłuchałem cię, w dniu zbawienia 
przyszedłem ci z pomocą”. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień 
zbawienia.  



 

Często jesteśmy nieświadomi ile łaski Bożej marnujemy, nie odpowiadając 
na Boże wezwania. Człowiek ma tendencje do przyzwyczajania się do 
świętości i obecności Boga żywego w swoim życiu. Stajemy się w ten 
sposób niewrażliwi na Jego wezwania i Jego słowo. Bóg jest niezmienny 
ale działa na różne sposoby.  
 

Czy potrafisz demaskować swoje fałszywe obrazy Boga żywego? Czy 
jesteś wrażliwy na Boże wezwania? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci, że 
demaskujesz moje przyzwyczajenia do Twojej świętości, że nie pozwalasz 
aby spowszedniała mi Twoja obecność. Dziękuję za łaskę nawracania się.  
 

18 czerwca 2019, wtorek       2 Kor 8,1-9; Ps 146,1-9; Mt 5,43-48 
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO GŁOSIĆ ŁASKĘ BOŻĄ 

2 Kor 8, 1-2 
Donosimy wam, bracia, o łasce Bożej, jakiej dostąpiły Kościoły Macedonii, 
jak to w dotkliwej próbie ucisku uradowały się bardzo i jak skrajne ich 
ubóstwo zajaśniało bogactwem prostoty.  
 

Donosić o łasce Bożej w naszym życiu, to składać świadectwo o Bożym 
działaniu. Często chcemy sobie przypisywać chwałę Bożą. Pragniemy 
postawić siebie na piedestale, ale jesteśmy tylko stworzeniem, czyli kimś 
zależnym od Stwórcy. Prośmy Boga żywego o prawdziwe oddawanie Mu 
chwały.  
 

Czy dostrzegasz Boże działanie w swoim życiu? Czy potrafisz składać 
świadectwo z Bożego działania? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci, że mam 
odwagę składać świadectwo Twojego działania. Dziękuję, że stawiasz mnie 
w prawdzie.  
 

19 czerwca 2019, środa     2 Kor 9,6-11; Ps 112,1-4.9; Mt 6,1-18 
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO PROSIĆ O DAR HOJNOŚCI 

2 Kor 9, 6-7 
Kto skąpo sieje, ten i skąpo zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też 
zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne 
serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego 
dawcę miłuje Bóg.  
 

Bóg żywy nie da się prześcignąć w hojności i kocha ludzi hojnych. Często 
odpowiada na naszą hojność nawet wówczas, gdy o nic Go nie prosimy. Nie 
wszystko musi być w naszym życiu „limitowane”, np. nasza obecność, 
poświęcony czas, troska o innych. Nie za wszystko musimy otrzymać 
zapłatę. Prośmy zatem Jezusa o hojne i bezinteresowne serce, które podoba 
się Bogu.  
 

Czy jesteś człowiekiem hojnym? Co najbardziej wydzielasz w swoim 
życiu? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za dar hojności. Dziękuję, że mogę 
troszczyć się o drugiego człowieka.  
 

20 czerwca, czwartek 2019 – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Jezusa      Rdz 14,18-20; Ps 110,1-4; 1 Kor 11,23-26; Łk 9,11-17 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  
TO ODKRYĆ MOC EUCHARYSTII 

1 Kor 11, 23-25 
Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, 
której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: „To 
jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę!” Podobnie, 
skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: „Kielich ten jest Nowym 
Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją 
pamiątkę!”  
 

Dzięki Eucharystii człowiek ma moc przejść każde życiowe zawirowanie, 
każdą życiową klęskę i porażkę. Tylko Judasz, który wyszedł z pierwszej 
Eucharystii, nie wytrzymał swojej zdrady i się powiesił. Wszyscy inni 
apostołowie przetrwali śmierć Jezusa, dotarli do zmartwychwstania i 
zesłania Ducha Świętego. Potrzebujemy odkryć moc Eucharystii w swoim 
życiu. Potrzebujemy stać się ludźmi Eucharystii.  
 

Czy doświadczyłeś mocy Eucharystii w swoim życiu? Czy prosisz Jezusa o 
wiarę Eucharystyczną? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za moc Eucharystii w 
moim życiu. Dziękuję za wiarę Eucharystyczną.  
 

21 czerwca 2019, piątek    2 Kor 11,18-30; Ps 34,2-7; Mt 6,19-23 
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO BYĆ BLISKO JEZUSA 

2 Kor 11, 23-25 
Są sługami Chrystusa? Zdobędę się na szaleństwo: Ja jeszcze bardziej! 
Bardziej przez trudy, bardziej przez więzienia; daleko bardziej przez chłosty, 
przez częste niebezpieczeństwa śmierci. Przez Żydów pięciokroć byłem bity 
po czterdzieści razów bez jednego. Trzy razy byłem sieczony rózgami, raz 
kamienowany, trzykrotnie byłem rozbitkiem na morzu, przez dzień i noc 
przebywałem na głębinie morskiej.  
 

Skąd święty Paweł miał tyle sił, aby to wszystko przejść i dojść do mety? 
Życiorysem i przeciwnościami Pawła można obdzielić wielu ludzi. Trudy i 
cierpienia nie są do pozazdroszczenia. Święty Paweł posiadał „gorącą linię” 
z Jezusem. To On był dla niego wsparciem i siłą, której potrzebował. My 
również potrzebujemy uwierzyć słowu Jezusa: Wystarczy ci Mojej łaski, gdy 
będziesz blisko Mnie.  


