
 
Czy prosisz Jezusa o łaskę powrotu do Niego, zwłaszcza tych głębszych 
powrotów? Co domaga się powrotu w twoim życiu do Boga żywego? 
Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za łaskę powrotów do Ciebie, zwłaszcza tych 
głębszych. 
 
11 lipca 2020, sobota (Świętego Benedykta, patrona Europy)  

Prz 2,1-9; Ps 34,2-15; Dz 4,32-3; 5Mt 19,27-29 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO ODKRYĆ PRAWDZIWY SENS ISTNIENIA 
Ps 34, 2-4 

„Chcę błogosławić Pana w każdym czasie, na ustach moich zawsze Jego 
chwała. Dusza moja będzie się chlubiła w Panu, niech słyszą pokorni i 
niech się weselą! Uwielbiajcie ze mną Pana, imię Jego wspólnie 
wywyższajmy! 
 
Wydarzenia życia sprawiają, że ciągle zapominamy, że to Bóg jest źródłem 
wszelkiego błogosławieństwa, szczęścia i powodzenia. Ponieważ albo 
tracimy wiarę, albo nie wzrastamy w wierze, to nie wiemy, albo nie 
pamiętamy, że naszym podstawowym zadaniem jest uwielbianie Boga. Nie 
istniejemy dlatego, że możemy pracować, choć praca jest konieczna i 
potrzebna. Istniejemy dlatego, że Bóg tego pragnął. 
 
Czy odkryłeś uwielbienie w swoim życiu?  Czy odkryłeś w swojej 
codzienności, że Bóg jest źródłem wszelkiego błogosławieństwa? Pomódl 
się: Jezu, dziękuję Ci, że jesteś źródłem wszelkiego błogosławieństwa. 
Proszę Cię, pozwól mi odkryć umiejętność i radość uwielbienia Ciebie w 
moim życiu. 
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CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM  

 
5 lipca 2020, niedziela             Za 9,9-10; Ps 145,1-14; Rz 8,9-13; Mt 11,25-30 

CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM, TO  ODRZUCIĆ EGOIZM  
Rz 8, 13 
„Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć.” 
 
Co to znaczy „żyć według ciała”? Człowiek żyjący według ciała to ten, 
który w swoim sercu na pierwszym miejscu postawił siebie samego, swoje 
„ego”, a Boga, swojego Stworzyciela, usunął poza nawias życia. Sami na co 
dzień doświadczamy, że egoista to ktoś, kto rozsiewa wokół siebie śmierć i 
prostą drogą podąża też do śmierci wiecznej. 
 
Każdy z nas odczuwa swój egoizm w różnych sytuacjach. Czy przychodzisz 
do Jezusa, aby Cię uzdrawiał? Pomódl się: Jezu, moje słabości powodują, 
że popadam w grzech egoizmu. Chcę, abyś mnie oczyszczał w sakramencie 
pojednania. 
 
6 lipca 2020, poniedziałek         Oz 2,16-22; Ps 145,2-9; Mt 9,18-26 

CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM,  
TO  DOTYKAĆ PŁASZCZA JEZUSA 

Mt 9, 20 - 21 
„Wtem jakaś kobieta, która dwanaście lat cierpiała na krwotok, podeszła z 
tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza. Bo sobie mówiła: „Żebym się choć 
Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa”.” 
 
My mamy coś więcej niż ta kobieta. My nie tyle dotykamy płaszcza Jezusa, 
co przyjmujemy Go osobiście w Komunii Świętej i adorujemy w 
Najświętszym Sakramencie. Mamy żywego Jezusa na wyciągnięcie ręki. 
Przyjmuj Go, a zobaczysz, jak Cię będzie uzdrawiał – czasami od razu, 
czasami powoli. Ale efekt będzie taki sam, jak u owej kobiety. 



 
Czy często przyjmujesz Eucharystię? Czytasz Słowo Boże? To są miejsca, 
w których dotykamy żywego Jezusa. Pomódl się: Jezu, pragnę, abyś 
przychodził i uzdrawiał zarówno moją duszę jak i moje ciało. 
 
7 lipca 2020, wtorek            Oz 8,4-13; Ps 115,3-10; Mt 9,32-37 

CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM,  
TO  WIEDZIEĆ JAKA OFIARA JEST MIŁA BOGU 

Oz 8, 13 
„Lubią ofiary krwawe i chętnie składają, lubią też mięso, które wówczas 
jedzą, lecz Pan nie ma w tym upodobania.” 
 
W czym Bóg nie ma upodobania? To mięso ofiarne było dla Izraelitów 
jedynie zewnętrznym obrzędem, ich serce było daleko od Boga, więcej, w 
ich sercu nie było Boga. Tym właśnie brzydzi się Bóg, jeśli zrobimy coś na 
pokaz, jeśli przyjdziemy na Eucharystię, aby odstać swoje i oszukiwać 
sumienie tym, że złożyliśmy Bogu ofiarę. Jeśli za Twoją ofiarą nie idzie 
pragnienie przemiany serca, to Twoja ofiara nie jest Bogu miła. 
 
Może warto przyjrzeć się swoim intencjom uczestnictwa w Eucharystii? 
Robię to z tradycji czy potrzeby serca i chęci przemiany siebie? Pomódl 
się: Jezu, proszę uświadamiaj mi, w jakich ofiarach Ty masz upodobanie. 
 
8 lipca 2020, środa                     Oz 10,1-12; Ps 105,2-7; Mt 10,1-7 
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYĆ  DROGĘ  UCZNIA 
Mt 10, 1 
„Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy 
nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i 
wszelkie słabości.” 
 
Jezus udziela swoim uczniom władzy i to władzy niewyobrażalnej. Można 
zadać sobie pytanie: Dlaczego na co dzień nie oglądamy efektów władzy 
udzielonej przez Jezusa?  Odpowiedź wydaje się prosta - ponieważ nie 
jesteśmy uczniami Jezusa. Uczeń jest człowiekiem powołanym przez 
Jezusa: Pójdź za mną! Pójść za Jezusem – to znaczy zerwać z przeszłością. 
Zerwać w sposób całkowity. Iść za Jezusem – to znaczy przenosić 
dosłownie Jego sposób postępowania na własne życie, słuchać Jego 
pouczeń i kształtować własne życie na wzór życia Jezusa. 
 
Czy jesteś uczniem Jezusa?  Czy jesteś do Jezusa podobny? Pomódl się: 
Jezu, pragnę być Twoim uczniem. Przemieniaj mnie. Spraw, abym był do 
Ciebie podobny. 

 
9 lipca 2020, czwartek                     Oz 11,1-9; Ps 80,2-16; Mt 10,7-15 

CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM,  
TO  DAĆ CZAS SOBIE I  INNYM  

Oz 11, 3-4 
„A przecież Ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem; oni 
zaś nie rozumieli, że nie troszczyłem się o nich. Pociągnąłem ich ludzkimi 
więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do 
swego policzka niemowlę – schyliłem się ku temu i nakarmiłem go.”  
 
 Jakże to prawdziwe i zarazem bolesne odkrycie, że miłość  żywego Boga 
jest nierozumiana i nie odbierana przez człowieka jako miłość.  Często 
rodzice mają podobne doświadczenie ze swoimi dziećmi, które nie 
rozumieją miłości i oddania rodziców. Ileż czasu musi upłynąć, aby dzieci  
mogły odkryć na nowo swoich rodziców.  To, czego tak naprawdę 
potrzebujemy, to dać sobie i innym czas, aby dojrzeć i odkryć podarowane 
nam dobro.   
 
Czy akceptujesz czas w swoim życiu potrzebny do dojrzewania? Czy 
prosisz Jezusa o potrzebny wzrost  i dojrzałość dla siebie i innych? Pomódl 
się: Jezu, proszę Cię o łaskę czasu w moim życiu.  Proszę Cię o łaskę czasu, 
aby dojrzewać i wzrastać. 
 
10 lipca 2020, piątek      Oz 14,2-10; Ps 51,3-17; Mt 10,16-23 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  
TO PROSIĆ O ŁASKĘ POWROTU 

Oz 14, 2-4 
Wróć, Izraelu, do Pana, Boga twojego, upadłeś bowiem przez własną swą 
winę. Zabierzcie z sobą słowa i nawróćcie się do Pana! Mówcie do Niego: 
„Usuń cały grzech, a przyjmij to, co dobre, zamiast cielców dajemy Ci 
nasze wargi. Asyria nie może nas zbawić; nie chcemy już wsiadać na konie 
ani też mówić: nasz boże do dzieła rąk naszych. U Ciebie bowiem znajdzie 
litość sierota”. 
 
Człowiek jest wolny i może odejść od Boga w każdej chwili. Człowiek jest 
wolny i może także powrócić do Boga żywego. Łaską jest powiedzenie za 
świętym Piotrem: Panie do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia 
wiecznego (J 6, 68). Jednakże potrzebujemy prosić o łaskę powrotu i to łaskę 
coraz głębszych powrotów do Boga żywego, abyśmy nie zagubili się w 
swoim życiu. 
 
 


