
to fundament wszelkiej misyjności. Prośmy zatem Jezusa o gotowość 
składania świadectwa o Nim.  
 

Czy odkryłeś, że misyjność jest naturą chrześcijaństwa? Czy dzielisz się 
doświadczeniem Boga żywego z innymi? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za 
głęboką relację z Tobą. Dziękuję za dar wiary.  
 

19 października 2019, sobota   Rz 4, 13-18; Ps 105, 6-43; Łk 12, 8-12 
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYĆ WIARĘ BIBLIJNĄ 
Rz 4, 18 
On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się „ojcem wielu narodów”, 
zgodnie z tym, co było powiedziane: „Takie będzie twoje potomstwo”.  
 

Abraham stał się ojcem wiary Starego Testamentu, ponieważ uwierzył 
Bożej obietnicy złożonej mu, że mimo starości będzie ojcem. Uwierzył, że 
Bóg ma moc zrealizować każdą złożoną obietnicę. Mało tego, Abraham nie 
tylko doczekał się swojego syna Izaaka, ale stał się ojcem w porządku wiary 
całego narodu. Potrzebujemy uwierzyć, tak jak Abraham, w Boże obietnice.  
 

Czy odkryłeś w swoim życiu Boże obietnice? Czy obietnice, które odkryłeś 
oparłeś o słowo Boże? Co to oznacza w praktyce? Pomódl się: Jezu, 
dziękuję Ci za moc Twojego słowa. Dziękuję, że masz moc zrealizować 
każdą obietnicę złożoną człowiekowi. 
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CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM  

 
13 października 2019, niedziela         2 Krl 5, 14-17; Ps 98, 1. 2-4; 2 Tm 2, 8-13; 

 Łk 17, 11-19 
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO ODKRYĆ WARTOŚĆ POSŁUSZEŃSTWA 
2 Krl 5, 14 
Wódz syryjski Naaman, który był trędowaty, zanurzył się siedem razy w 
Jordanie, według słowa męża Bożego, a ciało jego na powrót stało się jak 
ciało małego chłopca i został oczyszczony.  
 

Wódz Syryjski Naaman został uzdrowiony przez siedmiokrotne zanurzenie 
się w rzece Jordanu. Sposób uzdrowienia, z którym na początku Naaman 
nie potrafił się zgodzić, był banalnie prosty. Jego istotą było posłuszeństwo 
słowu proroka Elizeusza. Istotą wiary biblijnej jest posłuszeństwo Bożemu 
słowu. Prośmy zatem Jezusa o dar posłuszeństwa słowu Bożemu w naszym 
życiu.  
 

Jak reagujesz na konieczność okazania posłuszeństwa w swoim życiu? Czy 
dostrzegasz, że dzięki posłuszeństwu wzrastasz w wierze? Pomódl się: 
Jezu, dziękuję Ci za dar posłuszeństwa. Dziękuję, że uczysz mnie w 
posłuszeństwie przyjmować cierpienie.  
 

14 października 2019, poniedziałek        Rz 1, 1-7; Ps 98,1-4; Łk 11, 29-32 
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO UWRAŻLIWIAĆ SIĘ NA BOŻE ZNAKI 
Łk 11, 29-30 
Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: „To plemię jest plemieniem 



przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku 
Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak 
będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.  
 

Bóg żywy przychodzi do człowieka w znakach. Takimi znakami są np. 
sakramenty Kościoła, drugi człowiek, ważne wydarzenia, niepowodzenia. 
Człowiek współczesny zatraca wrażliwość na Boże znaki w swoim życiu. 
Zacznijmy zatem prosić Boga żywego o wrażliwość na Jego znaki.  
 

Na jakie znaki w swoim życiu reagujesz, a na jakie przestałeś reagować? 
Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za Twoje znaki w moim życiu. Dziękuję za 
wrażliwość na Twoje znaki.  
 

15 października 2019, wtorek – św. Teresy z Avila  
Rz 1, 16-25; Ps 19, 2-5; Łk 11, 37-41 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  
TO ODKRYĆ CZYSTOŚĆ WEWNĘTRZNĄ 

Łk 11, 40-41 
Na to Pan rzekł do niego: „Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość 
zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i 
niegodziwości. Nierozumni! Czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił 
także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz 
wszystko będzie dla was czyste”.  
 

Człowiek potrzebuje czystości zewnętrznej, ale jeszcze bardziej potrzebuje 
czystości wewnętrznej. Jej podstawą jest stan łaski uświęcającej, przyjaźń z 
Bogiem żywym. Aby ten dar w nas wzrastał i się rozwijał potrzebujemy nad 
nim pracować. Prośmy zatem Jezusa o wzrastanie w czystości wewnętrznej.  
 

Czy wzrastasz w czystości wewnętrznej? Czy rozwijasz ten dar? Pomódl 
się: Jezu, dziękuję Ci za czystość wewnętrzną. Dziękuję, że mogę rozwijać 
ten dar w moim sercu.  
 

16 października 2019, środa – św. Jadwigi Śląskiej 
Rz 2, 1-11; Ps 62, 2-9; Łk 11, 42-46 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  
TO UMIEĆ OCENIĆ, CO JEST NAJWAŻNIEJSZE 

Łk 11, 42 
Biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiej 
jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało 
czynić, i tamtego nie pomijać.  
 

Człowiek potrzebuje spojrzeć na swoje życie oczami Jezusa. Nie każde 
dobro ma tę sama miarę. Sprawiedliwość i miłość Boża są wartościami 

większymi niż składane dziesięciny. Zatrzymanie się na formalnym 
przestrzeganiu prawa może nam przysłonić prawdziwe wartości. Stale 
potrzebujemy poznawać dobro i to w szerszym kontekście. Dobre decyzje 
związane są z ujrzeniem całej prawdy. Prośmy zatem Jezusa o światło na 
nasze życie.  
 

Czy odkryłeś co według Jezusa jest najważniejsze w twoim życiu? Czy 
potrafisz coś o tym powiedzieć? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za Twoje 
światło na hierarchię wartości w moim życiu. Dziękuję za dar wiary.  
 

17 października 2019, czwartek   Rz 3, 21-30; Ps 130, 1-6; Łk 11, 47-54 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO PRZYJĄĆ MISJĘ PROROKA 
Łk 11, 47-48 
Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w Prawie: Biada wam, 
ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. 
Zatem dajecie świadectwo i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż 
oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce.  
 

Każdy chrześcijanin ma wpisane w swoje powołanie głoszenie Słowa. 
Powołanie proroka zakłada posiadanie „gorącej linii” z Bogiem żywym, 
poznanie Jego woli. Prorocy są niemile widziani, ponieważ często 
objawiają trudną prawdę. Tylko człowiek pokorny potrafi przyjąć trudną 
prawdę o sobie. Każdy chrześcijanin potrzebuje zaakceptować cenę 
swojego powołania: odrzucenie, samotność, niezrozumienie z powodu 
głoszonego Słowa.  
 

Czy przyjąłeś misję proroka, którą otrzymałeś na chrzcie świętym? Czy 
posiadasz „gorącą linię” z Bogiem żywym? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci, 
że uzdalniasz mnie do misji proroka. Dziękuję za akceptację ceny mojego 
powołania.  
 

18 października 2019, piątek – św. Łukasza ewangelisty 
2 Tm 4, 9-17; Ps 145, 10-18; Łk 10, 1-9 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO BYĆ MISJNONARZEM 
Łk 10, 2-4 
Powiedział też do nich: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; 
proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, 
oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, 
ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.  
 

Chrześcijanin nie powinien być skoncentrowany na samym sobie. 
Chrześcijanin ze swojej istoty jest misjonarzem. Ma nieść Dobrą Nowinę 
innym i to Dobrą Nowinę, które zadomowiła się w jego życiu. Świadectwo  


