
 
Jezus nie zniechęcił się postawionymi przez Tomasza Apostoła warunkami. 
Czymże były owe warunki? Były zabezpieczeniem przed kolejnym 
rozczarowaniem.  Tomasz zaufał Jezusowi z Nazaretu i doświadczył 
głębokiego rozczarowania, ponieważ miał swoją wizję Mesjasza i Jego 
działalności. My również nosimy swoje własne wizje życia, małżeństwa, 
służby, swojej rodziny. Efektem końcowym naszych wizji jest również 
rozczarowanie, jak to miało miejsce u Tomasza.  
 
Jakie warunki stawiasz Jezusowi w swoim życiu? Czego dotyczą? Jak Jezus 
odpowiada na Twoje warunki? Pomódl się: Jezu, dziękuje, że przychodzisz 
do mnie pomimo mojej niewiary. Dziękuje, że przychodzisz tam, gdzie tego 
potrzebuję.  
 
4 lipca 2020, sobota        Am 9,11-15; Ps 85,9-14; Mt 9,14-17 

CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM,  
TO AKCEPTOWAĆ BOŻE PROWADZENIE 

Ps 85, 11-13 
„Łaskawość i wierność spotkają się z sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój. 
Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość wychyli się z nieba. Pan sam 
obdarzy szczęściem a nasza ziemia wyda swój owoc.”  
 
Szybko przyzwyczajamy się do dobrobytu. Szybko przyzwyczajamy się do 
dobrego męża czy żony. Szybko przyzwyczajamy się do cudu Eucharystii i 
cudu wiary. Potrzebujemy niestety doświadczyć głodu wiary, głodu i tęsknoty 
za współmałżonkiem, głodu dobra. Tylko wówczas możemy ujrzeć  i cenić 
wierność, Bożą łaskawość i wszelką dobroć Bożą i ludzką.  
 
Czy dziękujesz Jezusowi za doświadczanie głodu wspólnoty, wiary, tęsknotę  
za współmałżonkiem? Czy potrafisz dziękować za trudne doświadczenia w 
swoim życiu? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za trudne doświadczenia w moim 
życiu. Dziękuję Ci za łaskę tęsknoty za wszelkim dobrem. 
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CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM  

 
28 czerwca 2020, niedziela            

 2 Krl 4,8-16; Ps 89,2-19; Rz 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42 
NAWRACAĆ SIĘ TO  UMIERAĆ, ABY ZMARTWYCHWSTAĆ 

Rz 6, 3-4 
„Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest 
zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? 
Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z Nim 
pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus 
powstał z martwych dzięki chwale Ojca.”  
 
Umieranie w życiu codziennym nie należy do przyjemności. To umieranie 
przejawia się w ponoszeniu niewygód, aby innym było wygodnie, 
odmawianiu sobie, aby inni otrzymali, noszeniu ciężarów, aby innym było 
lżej, czuwaniu, aby inni mogli spokojnie spać, przebaczaniu, aby inni 
doznali z tego powodu radości. To ma jednak sens tylko wtedy, gdy 
umieramy razem z Jezusem i dla Jezusa. Tylko z Jezusem możemy bowiem 
zmartwychwstać. Zmartwychwstanie to świetny efekt końcowy tego co 
trudne, niesympatyczne i bolesne.  
 
Czy świadomie umierasz, aby zmartwychwstać? Czy doświadczasz 
owoców zmartwychwstania? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za śmierć i 
zmartwychwstanie w moim życiu.  
 
29 czerwca 2020, poniedziałek – uroczystość Apostołów Piotra i Pawła  

Dz 12,1-11; Ps 34,2-9; 2 Tm 4,6-18; Mt 16,13-19 
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO DZIELIĆ SIĘ Z INNYMI TYM, CO JEST DLA NAS 
NAJCENNIEJSZE 

 



Dz 3, 6-8 
Piotr powiedział: „Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję: W 
imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!” I ująwszy go za prawą rękę, 
podniósł go. Natychmiast też odzyskał władzę w nogach i stopach. Zerwał 
się i stanął na nogach, i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, chodząc, 
skacząc i wielbiąc Boga.  
 
Piotr daje chromemu to, co było dla niego najcenniejsze – Jezusa Chrystusa. 
Moc Jezusa sprawiła, że chromy zaczął chodzić i skakać. Czy możemy 
powtórzyć za Piotrem, że wiara w Jezusa Chrystusa i Jego moc jest dla 
mnie najcenniejsza?  
 
Co jest dla mnie najcenniejsze w życiu? Czy wiara w Jezusa Chrystusa jest 
dla mnie wartością największą? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za dar wiary. 
Dziękuję, że jesteś dla mnie wartością największą.  
 
30 czerwca 2020, wtorek              Am 3,1-8; 4,11-12; Ps 5,5-8; Mt 8,23-27 

CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM, 
TO  PRZYCHODZIĆ DO JEZUSA PO RATUNEK 

Mt 8, 24-25 
„Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; 
On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: „Panie, 
ratuj, giniemy!”  
 
Fale zalewały łódź, a On spał - czy ktoś w to wierzy? Dlaczego Jezus 
czekał, czy nie mógł rozpędzić burzę zaraz po tym, jak na horyzoncie 
zbierały się burzowe chmury i oszczędzić apostołom niepotrzebnego stresu? 
A może jednak ten „stres” był im potrzebny, aby zobaczyli i uwierzyli, że 
On ma moc, że On jest Panem? Może i Ty potrzebujesz doświadczyć, że 
fale zalewają łódź Twojego życia, abyś w końcu uwierzył, że On ma moc, 
aby wyciągnąć Cię z każdych tarapatów?  
 
Czy nie czujesz czasami, że wołasz do Jezusa, a On jakby się spóźniał? 
Może to takie doświadczenie, które pokazuje Ci, abyś wytrwale wołał o 
ratunek? Pomódl się: Jezu, proszę Cię, przychodź zawsze, gdy łódź mojego 
życia jest zagrożona, do kogóż innego mam udać się po ratunek?  
 
1 lipca 2020, środa        Am 5,14-24; Ps 50,7-17; Mt 8,28-34 

CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM, TO  NIE BAĆ SIĘ DIABŁA 
Mt 8, 28-29 
„Gdy Jezus przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wybiegli Mu 
naprzeciw dwaj opętani, którzy wyszli z grobów, bardzo dzicy, tak że nikt nie 
mógł przejść tą drogą. Zaczęli krzyczeć: „Czego chcesz od nas, Jezusie, 

Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas?”  
 
Osobowe zło istnieje i działa w świecie, szatan naprawdę istnieje, 
posuwając się nawet do opętania tych, którzy świadomie mu się oddają. My 
jednak nie musimy się go bać, przeciwnie, to on boi się nas, gdy chodzimy 
z Jezusem, karmimy się Jego Słowem i Ciałem i trwamy w łasce 
uświęcającej. Cóż może się nam stać, gdy Jezusa mamy po swojej stronie?  
 
Bywają dni, gdy ogarnia Cię lęk, przygnębienie i apatia, prawda? Taka 
sytuacja wzywa Cię do rozeznania, czy chodzi o jakiś grzech, czy może 
nieprzyjaciel przeszkadza Ci w prowadzeniu życia z Bogiem. Pomódl się: 
Jezu, chcę powtarzać za modlitwą „Ojcze Nasz”: „zbaw mnie ode złego”. 
Amen.  
 
2 lipca 2020, czwartek          Am 7,10-17; Ps 19,8-11; Mt 9,1-8 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  
TO PRZYJMOWAĆ NAPOMNIENIA PROROKA 

Am 7, 12-15 
I rzekł Amazjasz do Amosa: „Widzący”, idź sobie, uciekaj do ziemi Judy! I 
tam jedz chleb, i tam prorokuj! A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono 
królewską świątynią i królewską budowlą. I odpowiedział Amos 
Amazjaszowi: Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem synem proroków, gdyż 
jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął 
mnie Pan i rzekł do mnie Pan: „Idź, prorokuj do narodu mego, 
izraelskiego!”  
 
Nikt sam z siebie nie staje się prorokiem. Człowiek do bycia prorokiem 
zostaje powołany przez Boga żywego. To powołanie jest zazwyczaj trudne i 
niemile widziane. Prorok mówi często rzeczy niewygodne dla innych. 
Prorok bowiem wzywa do nawrócenia i nazywa rzeczy po imieniu. 
 
Czy potrafisz przyjmować prawdę o sobie od innych? Czy dostrzegasz 
proroków w swoim życiu? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za Twoich 
proroków w moim życiu. Dziękuję za trudne napomnienia.  
 
3 lipca 2020 piątek (Święto Tomasza Apostoła)   

Ef 2,19-22; Ps 117,1-2; J 20,24-29 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM, 

 TO  DEMASKOWAĆ NASZE WIZJE  
J 20, 25 
„Inni więc uczniowie mówili do niego: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę 
śladu gwoździ i nie włożę  palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki 
mojej do boku Jego, nie uwierzę.”  
 


