
życiu. Tylko panny mądre posiadające oliwę w lampie dotarły na spotkanie 
pana młodego. Potrzebujemy każdego dnia napełniać się Duchem Świętym, 
bo tylko On ma moc doprowadzić nas do mety naszego życia.  
 

Czy zapraszasz Ducha Świętego do swojego życia przez modlitwę i słowo 
Boże? Czy jesteś człowiekiem Ducha Świętego? Pomódl się: Jezu, 
dziękuję Ci za Twojego Ducha w moim życiu. Dziękuję, że ożywia On 
moją wiarę.  
 

31 sierpnia 2019, sobota      1 Tes 4,9-11; Ps 98,1-9; Mt 25,14-30 
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO DOŚWIADCZYĆ BRATERSTWA 
1 Tes 4, 9 
Nie jest rzeczą konieczną, abyśmy wam pisali o miłości braterskiej, 
albowiem Bóg was samych naucza, byście się wzajemnie miłowali. 
 

Kościoła doświadcza się w sposób widzialny najbardziej przez łaskę 
braterstwa. Braterstwo to miłość wzajemna, a jego fundamentem braterstwa 
jest osobista relacja z Jezusem. Troska drugiego człowieka o nas jest 
namacalnym doświadczeniem Bożej miłości i rodzi pragnienie bycia w 
Kościele. Miłość braterska to konkret, zainteresowanie drugim człowiekiem 
w prostych gestach.  
 

Kiedy ostatnio zatroszczyłeś się o drugiego człowieka w prostym geście, 
np. złożenia życzeń, zapytanie się o jego problemy? Kiedy ostatnio 
doświadczyłeś troski drugiego człowieka o siebie? Pomódl się: Jezu, 
dziękuję Ci za miłość braterską. Dziękuję za Kościół.  
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CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM  

 
25 sierpnia 2019, niedziela       Iz 66,18–21; Ps 117,1–2; Hbr 12,5–13; Łk 13,22–30 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  
TO PRZYJMOWAĆ CZAS KARCENIA 

Hbr 12, 5-7. 11 
Zapomnieliście o napomnieniu, z jakim Bóg się zwraca do was jako do 
synów: „Synu mój, nie lekceważ karcenia Pana, nie upadaj na duchu, gdy 
On cię doświadcza. Bo kogo miłuje Pan, tego karci, chłoszcze zaś każdego, 
którego za syna przyjmuje”. Trwajcie w karności! Bóg obchodzi się z wami 
jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił? Wszelkie 
karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne, potem jednak przynosi 
tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. 
 

Trudne doświadczenia w życiu czasem są potrzebne, aby człowiek wzrastał. 
Potrzebujemy Bożej łaski, aby móc przez te doświadczenia zwycięsko 
przechodzić. Nic się nie dzieje w życiu przypadkowo. Potrzebujemy 
Bożego światła, aby zrozumieć sens trudnych doświadczeń.  
 

Czy rozumiesz sens trudnych doświadczeń w swoim życiu? Czy 
zaakceptowałeś w swoim życiu trudne wymagania? Pomódl się: Jezu, 
dziękuję Ci za trudne wydarzenia w moim życiu. Dziękuję, że pozwalasz mi 
zrozumieć sens tych doświadczeń.  
 

26 sierpnia 2019, poniedziałek – uroczystość NMP Częstochowskiej 
Prz 8,22-35 lub Iz 2,2-5; Ps 48,2-15; Ga 4,4-7; J 2,1-11 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  
TO POWIERZAĆ SWOJE ŻYCIE MARYI 

J 2, 1-5 
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. 



Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło 
wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej 
odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie 
nadeszła godzina moja”. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie 
wszystko, cokolwiek wam powie”.  
 

Maryja jest zdumiewającą i zachwycającą kobietą. Dobrze z Nią żyć w 
dobrej i pełnej miłości relacji. Ona prowadzi zawsze do Syna Jezusa. Ona 
wie, czego człowiekowi potrzeba. Często przychodzimy do Niej z drobnymi 
problemami, Ona zaś prowadzi nas do rozwiązania fundamentalnych 
problemów, które decydują o życiu i śmierci.  
 

Czy posiadasz dobrą i pełną miłości relację z Maryją? Z jaki problemami 
przychodzisz do Niej? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za Twoją ukochaną 
Matkę – Maryję. Dziękuję za Jej wstawiennictwo.  
 

27 sierpnia 2019, wtorek             1 Tes 2,1-8; Ps 139,1-3.4-5; Mt 23,23-26 
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO BYĆ SZCZĘŚCIARZEM 

Mt 23, 23-24 
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z 
mięty, kopru i kminku, lecz zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w Prawie: 
sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie 
zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, którzy przecedzacie komara, a połykacie 
wielbłąda! 
 

Największe szczęście to wiedzieć co jest najważniejsze w życiu. Człowiek 
dowiaduje się, co jest w życiu najważniejsze, gdy zasiada przy słowie 
Bożym i poznaje sens swojego życia. Odróżnianie woli Bożej od własnych 
pragnień, to jeszcze większa umiejętność. Życie w przyjaźni z Jezusem 
nadaje sens ludzkiemu życiu i pozwala właściwie wybierać.  
 

Czy należysz do szczęściarzy, którzy wiedzą co jest w życiu najważniejsze? 
Nazwij to wszystko co jest dla ciebie najważniejsze. Pomódl się: Jezu, 
dziękuję Ci, że uzdolniłeś mnie do właściwych wyborów. Dziękuję, że 
jesteś moim przyjacielem.  
 

28 sierpnia 2019, środa             1 Tes 2,9-13; Ps 139,7-12; Mt 23,27-32 
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO BYĆ ZINTEGROWANYM WEWNĘTRZNIE 
Mt 23, 27-28 
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo podobni jesteście do 
grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz 
pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz 
wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i 

nieprawości.  
 

Człowiek może żyć w wewnętrznej schizofrenii: na zewnątrz będzie miły i 
sympatyczny, a wewnątrz będzie zaprzeczeniem tego wszystkiego. 
Potrzebujemy wewnętrznej integracji, aby strona zewnętrzna objawiała 
nasze wnętrze. Potrzebujemy ujrzeć nasze rozdwojenie, bo tylko wówczas 
mamy szansę na wewnętrzną spójność. Prośmy zatem Jezusa, aby nas 
integrował wewnętrznie.  
 

Czy twoja strona zewnętrzna wyraża twoje wnętrze? Czy twoje czyny są 
wyrazem twoich przekonań? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za wewnętrzną 
integrację. Dziękuję za dar wiary.  
 

29 sierpnia 2019, czwartek – wspomnienie męczeństwa świętego Jana 
Chrzciciela      1 Tes 3,7-13; Ps 90,3-17; Mt 24,42-51 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  
TO MIEĆ ODWAGĘ BRONIĆ PRAWDY 

Mk 6, 17-19 
Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu, z powodu 
Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem 
wypominał Herodowi: „Nie wolno ci mieć żony twego brata”. A Herodiada 
zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła.  
 

Jan Chrzciciel oddał życie za prawdę. Otwarcie sprzeciwiał się zakłamaniu 
króla Heroda. Potrzebujemy bronić prawdy w swoim życiu i walczyć o nią, 
gdy będzie taka potrzeba, bo tylko prawda pozwala mieć szacunek do 
samego siebie.  
 

Czy jesteś człowiekiem prawdy? Czy szukasz prawdy? Czy nie zadawalasz 
się półprawdami? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za prawdę w moim życiu. 
Dziękuję, że uzdalniasz mnie do szukania prawdy.  
 

30 sierpnia 2019, piątek        1 Tes 4,1-8; Ps 97,1-12; Mt 25,1-13 
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO NAPEŁNIAĆ OLIWĄ SWOJE ŻYCIE 
Mt 25, 1-4 
Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły 
swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było 
nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły 
z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w 
swoich naczyniach.  
 

Oliwa to Biblii jest symbolem Ducha Świętego. Spotkanie z Bogiem na 
końcu czasów będzie zależało od obecności Ducha Świętego w naszym 


