
Niejednokrotnie potrzebujemy doświadczyć życiowego wstrząsu, aby 
zmienić coś w swoim sposobie postępowania.  

 

Jakie słowa czy doświadczenia do Ciebie przemawiają? Jak na nie 
reagujesz? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci, że stale próbujesz ze mną 
nawiązać kontakt. Dziękuję, że pokonujesz moją duchową głuchotę. 
 
16 listopada 2019, sobota     Mdr 18,14-16;19,6-9; Ps 105,2-43; Łk 18,1-8 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  
TO PROSIĆ O ŁASKĘ DETERMINACJI W WIERZE 

Łk 18, 3-5 
W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: 
„Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!” Przez pewien czas nie chciał; 
lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie 
liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, 
żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie”.  

 

Człowiek może coś rozwiązać w swoim życiu, kiedy jest zdecydowany i 
konsekwentny. Determinacja to klucz do sukcesu i pomyślności w swoim 
życiu. Potrzebujemy modlić się o tę łaskę w swoim życiu, aby kończyć 
rozpoczęte sprawy, szkoły czy kursy. Potrzebujemy także zdecydowania i 
konsekwencji w sprawach wiary, aby pokonywać trudności, które nas 
przerastają.  

 

Czy odkryłeś potrzebę determinacji w sprawach wiary? Czy prosisz o taką 
postawę? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za łaskę konsekwencji i 
zdecydowania w moim codziennym życiu. Dziękuję za łaskę determinacji w 
wierze. 
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CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM  

 
10 listopada 2019, niedziela 2 Mch 7,1-14; Ps 17, 1-15; 2 Tes 2,16-3,5; Łk 20,27-38 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  
TO ODKRYĆ NIEPRZEKRACZALNE GRANICE WIARY 

2 Mch 7, 1 
Siedmiu braci razem z matką zostało schwytanych. Bito ich biczami i 
rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny 
zakazanej przez Prawo.  

 

Człowiek potrzebuje mieć wytyczone granice, w których może się 
bezpiecznie poruszać. Dla siedmiu braci ową granicą było niespożywanie 
wieprzowiny zakazanej przez Boga. Dla nich był to wyraz posłuszeństwa 
Bogu żywemu. Człowiek potrzebuje dojrzewać do pewnych radykalnych 
decyzji, ale równocześnie potrzebuje jasnych zasad w swojej wierze. 
Prośmy zatem Boga żywego o zrozumienie fundamentów wiary, których nie 
wolno przekraczać.  

 

Czy jesteś świadomy granic w swoim życiu, których nie przekroczysz? 
Czego one dotyczą? Czy znasz fundamenty swojej wiary? Pomódl się: 
Jezu, dziękuję Ci za jasne zasady, które otrzymałem od swoich rodziców. 
Dziękuję za nowe granice wytyczone przez Ciebie.  

 

  



11 listopada 2019, poniedziałek        Mdr 1,1-7; Ps 139,1-10; Łk 17,1-6 
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO UWIERZYĆ W MOC SŁOWA  
Łk 17, 5-6 
Apostołowie prosili Pana: Dodaj nam wiary. Pan rzekł: Gdybyście mieli 
wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z 
korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna.  

 

Tajemnicą skutecznej wiary jest zaufanie Bożemu słowu. Setnik z 
Kafarnaum uwierzył w moc sprawczą słowa Jezusa. Morwa, o której mówi 
Jezus posiada twarde i rozległe korzenie, które bardzo trudno wyrwać. 
Naszą morwą mogą być sytuacje lub problemy tak głęboko zakorzenione i 
rozgałęzione, że normalnie są nie do usunięcia. Wystarczy jednak wiara w 
moc słowa Jezusa, aby owe problemy w naszym życiu zostały rozwiązane.  

 

Czy prosisz z determinacją o wzrastanie w wierze w moc Bożego słowa? 
Co jest twoją morwą trudną do przesadzenia? Pomódl się: Jezu, dziękuję 
Ci, że uzdalniasz mnie do wiary w moc słowa Jezusa. Dziękuję za 
przesadzanie moich morw.  

 

12 listopada 2019, wtorek – wspomnienie św. Jozafata Kuncewicza 
Mdr 2,23-3,9; Ps 34,2-19; Łk 17,7-10 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  
TO ODKRYĆ „DNA” CZŁOWIEKA WIERZĄCEGO 

Ps 34, 2-3 
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, Jego chwała będzie zawsze na 
moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem, niech słyszą to pokorni i niech 
się weselą.  

 

Potrzebujemy trwać w dziękczynieniu i uwielbianiu Boga żywego. 
Człowiek wierzący w Boga żywego ufa Mu także w sytuacjach 
granicznych, po ludzku bez wyjścia. Aby było to możliwe potrzeba 
wierności w modlitwie i przechodzenia z postawy narzekania i szemrania w 
dziękczynienie. Swoistym „DNA” człowieka wierzącego jest 
dziękczynienie i uwielbienie Boga.  

 

Czy posiadasz „DNA” człowieka wierzącego? Jak reagujesz na trudne i 
bolesne sytuacje? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci, że pozwalasz mi odkryć 
„DNA” człowieka wierzącego. 
 
13 listopada 2019, środa        Mdr 6,1-11; Ps 82,3-7; Łk 17,11-19 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  
TO ODKRYĆ W SOBIE GODNOŚĆ DZIECKA BOŻEGO 

Ps 82, 6-7 

Rzekłem: „Jesteście bogami, jesteście wszyscy synami Najwyższego. Lecz 
wy pomrzecie jak ludzie, poupadacie wszyscy jak książęta”.  

 

Jesteśmy dziećmi Boga Najwyższego, a zachowujemy się jak niewolnicy 
chodząc z ugiętymi do ziemi karkami. Mamy Ojca Niebieskiego, ale stale 
funkcjonujemy jak sieroty. Potrzebujemy odkryć kim tak naprawdę 
jesteśmy, uwierzyć w to i żyć tą prawdą każdego dnia.  

 

Czy prosisz Jezusa o odkrycie kim jesteś? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci, że 
wlewasz w moje serce pragnienie odkrycia kim jestem.  

 

14 listopada 2019, czwartek        Mdr 7,22-8,1; Ps 119,89-175; Łk 17,20-25 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYĆ MOC SŁOWA 
Ps 119, 89-91. 130 
Twoje słowo, Panie, jest wieczne, niezmienne jak niebiosa. Twoja wierność 
przez pokolenia, umocniłeś ziemię, by trwała. Wszystko trwa do dzisiaj 
według Twych wyroków, bo wszelkie rzeczy Ci służą. Poznanie Twoich słów 
oświeca i naucza niedoświadczonych.  

 

Potrzebujemy w swoim życiu odkryć moc słowa Bożego. Bogu żywemu 
wystarczy tylko jedno słowo, które ma moc sprawczą uzdrowienia, 
uwolnienia, stworzenia nowej rzeczywistości, odbudowania murów 
Jeruzalem. Życie i śmierć, wolność i niewole w słowie Bożym związane są 
ze słuchaniem słowa Pana i wprowadzaniem go w życie. Zacznijmy zatem 
prosić Boga żywego o doświadczenie mocy Jego słowa w naszym życiu.  

 

Czy doświadczyłeś mocy słowa Boga żywego w swoim życiu? Czego to 
dotyczyło? Czy doświadczasz mocy tego słowa obecnie? Pomódl się: Jezu, 
dziękuję Ci za moc Twojego słowa. Dziękuję za wiarę w to słowo.  

 

15 listopada 2019, piątek        Mdr 13,1-9; Ps 19,2-5; Łk 17,26-37 
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO WSŁUCHIWAĆ SIĘ W GŁOS BOŻY PRZEZ RÓŻNE ŻYCIOWE 
DOŚWIADCZENIA 

Ps 19, 2-5b 
Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon. Dzień 
opowiada dniowi, noc nocy wiadomość przekazuje. Nie są to słowa ani nie 
jest to mowa, których by dźwięku nie usłyszano. Ich głos się rozchodzi po 
całej ziemi, ich słowa aż po krańce świata.  

 

Bóg mówi w naszym życiu na różne sposoby. Mówi przez słowo Boże, 
różne sytuacje w naszym życiu i wydarzenia w świecie, drugiego 
człowieka, ale mówi także przez cierpienie. Wielokrotnie nie odpowiadamy 
na Boże słowo wypowiadane do nas w taki czy inny sposób.  


