
Jesteś gotowy na śmierć? Jesteś w stanie łaski uświęcającej? Pomódl się: 
Święty Józefie, patronie dobrej śmierci, spraw, abym był dobrze przygotowany 
na spotkanie z Panem w wieczności.  
 

18 lipca 2020, sobota          Mi 2,1-5; Ps 10,1-14; Mt 12,14-21 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM, TO SŁYSZEĆ „BIADA” 

Mi 2, 1-2 
„Biada tym, którzy planują nieprawość i obmyślają zło na swych łożach! Gdy 
świta poranek, wykonują je, bo jest ono w mocy ich rąk. Gdy pożądają pól, 
zagarniają je, gdy domów - to je zabierają; biorą w niewolę męża wraz z jego 
domem, człowieka z jego dziedzictwem.”  
 

Dzisiejsze „biada” skierowane jest do wszystkich, którzy uciskają ubogich, 
którzy wykorzystują słabość drugiego człowieka, którzy gnębią tego, co i tak 
ma mało. Parafrazując wiersz Miłosza „Ty, który skrzywdziłeś człowiek 
prostego” powiemy: „Nie bądź bezpieczny, Bóg pamięta”. Biada oznacza 
wieczne potępienie krzywdziciela, jeśli się nie nawróci. Ale jest też druga 
strona medalu – jeśli skrzywdzony będzie trwał w zaciętości i nieprzebaczeniu, 
to owe „biada” może dotknąć i jego samego.  
 

Popatrz w swoje serce. Jeśli kogoś skrzywdziłeś, to czy naprawiłeś wyrządzoną 
szkodę? A jeśli zostałeś skrzywdzony, to czy podjąłeś próbę przebaczenia 
sprawcy Twojej krzywdy? Pomódl się: Jezu, nie chcę być sędzią nawet tych, 
którzy mnie krzywdzą, prześladują i sprawiają mi cierpienie. Odpłata należy do 
Ciebie, ja chcę wybaczać. 
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CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM  

 
12 lipca 2020, niedziela            Iz 55,10-11; Ps 65,10-14; Rz 8,18-23; Mt 13,1-23 

CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM,  
TO  PRZYJMOWAĆ ZIARNO BOŻEGO SŁOWA  

Mt 13, 23 
„Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie 
je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny 
trzydziestokrotny”.  
 

Każdy rolnik powie, że im lepsza gleba, tym plon bardziej obfity. Glebą, na 
którą pada ziarno Bożego Słowa jest Twoje serce. Tak samo jak rolnik orze 
glebę, zmiękcza ją, spulchnia i nawozi, tak i Bóg przez doświadczenia życia 
przygotowuje Twoje serce na przyjęcie Jego Słowa. Jeśli w Tych 
doświadczeniach, nawet z ciężkim sercem, ale powiesz: „mów Panie, bo 
sługa Twój słucha”, to dobrze przygotujesz glebę na przyjęcie Słowa Boga, 
które ma moc zmienić Twoją duszę (por. Jk 1,21).  
 

Pomyśl, jak dbasz o glebę swojego serca? Możesz to robić przez uczynki 
miłosierne według ciała i duszy (odszukaj w książeczce lub w internecie). 
Pomódl się: Jezu, otwieram moje serce na działanie Twojego Słowa. 
Przyjdź i przemień mnie tak, jak sam tego chcesz.  
 

13 lipca 2020, poniedziałek    Iz 1,10-17; Ps 50,7-23; Mt 10,34-11,1 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM, TO  ŁĄCZYĆ WIARĘ I CZYN   

Iz 1, 15 
„Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, Ja nie wysłucham. Ręce wasze pełne 
są krwi.”  
 

Mocne słowa. Jak uderzenie obuchem. Uświadamia nam, że Bóg stawia 
nam konkretne wymagania. Na czym one polegają? Wytłumaczenie 
znajdziemy w Liście św. Jakuba: Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie 



bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie (Jk 1,22) oraz Tak 
też i wiara , jeśli nie byłaby połączona z uczynkami , martwa jest sama w 
sobie (Jk 2,17). Te „ręce pełne krwi” mogą być wszelkim grzechem w 
stosunku do bliźniego – obmową, brakiem pomocy, podkładaniem „świni”, 
oszukiwaniem, dręczeniem… Wyznaj je Jezusowi, jeśli chcesz, aby 
wysłuchał i Ciebie.  
 

Jak często robisz, nawet krótki, rachunek sumienia? Czy patrzysz nie tylko 
na zło, które popełniłeś, ale także na dobro, które zaniedbałeś? Pomódl się: 
Jezu, daj mi pragnienie wcielania Słowa w życie i  silną wolę w 
przechodzeniu od słów do czynów.  
 

14 lipca 2020, wtorek            Iz 7,1-9; Ps 48,2-8; Mt 11,20-24 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM,  
TO  ODDAWAĆ PANU SWÓJ LĘK 

Iz 7, 2 - 3 
„Wówczas zadrżało serce króla i serce ludu jego, jak drżą drzewa w lesie 
od wichru (…). Pan zaś rzekł do Izajasza: „Wyjdźże naprzeciw Achaza, (…) 
i powiesz do niego: «Uważaj, bądź spokojny, nie bój się. Niech twoje serce 
nie słabnie”  
 

Jakże „życiowe” jest dzisiejsze Słowo! Czy jest na świecie jakieś serce, 
które nie drży, czy nie drży Twoje serce gdy tracisz pracę, zapadasz na 
ciężką chorobę, umiera bliska Ci osoba, odchodzi małżonek albo nawet gdy 
… gnębi Cię Urząd Skarbowy…? Jeśli w takich okolicznościach zbliżysz 
się do Boga, to zobaczysz, że Cię podtrzyma, uspokoi i wzmocni. Bo 
„Jezus Chrystus wczoraj i dziś , ten sam także na wieki” (Hbr 13,8).  
 

Z pewnością przychodzisz do Boga, gdy jest Ci źle, gdy cierpisz i serce 
Twoje drży. Pamiętaj o cierpliwości, wytrwaj przy Bogu, choć w trudnym 
doświadczeniu, to trudna sprawa. Pomódl się: Jezu, chcę trwać przy Tobie , 
mimo że dookoła czasem burze i zawirowania. Wiem, że Ty przychodzisz 
ze swoją łaską we właściwym czasie. Daj mi na nią cierpliwie czekać.  
 

15 lipca 2020, środa        Iz 10,5-16; Ps 94,5-15; Mt 11,25-27 
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO MIEĆ SERCE DZIECKA 

Mt 11, 25 
„W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Wysławiam Cię, Ojcze, 
Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a 
objawiłeś je prostaczkom.”  
 

Określenie „prostaczek” tłumaczy się dokładnie jako „małoletni” albo 
„dziecko”. Ciekawe, że tego, co najważniejsze nie odkrywają „doktory i 

profesory”, tylko ci, którzy mają serce dziecka, które rzuca się w objęcia 
Ojca, bo niemożliwe jest, aby prawdziwy Ojciec nie chwycił, upuścił, 
zostawił. To serce dziecka objawia się wtedy, gdy dziękujesz Bogu za to 
jaki jesteś, gdzie jesteś i tych, którzy są wokół Ciebie.  
 

Czy myślisz o tym, by dziękować Bogu za wszystko, za to, co Ci się udaje i 
to, co Ci się nie udaje? Pomódl się: Jezu, Ty z wszystkiego, co mnie w 
życiu dotyka wyprowadzasz dobro, gdy oddaję to pod Twój krzyż. Bądź 
uwielbiony w Twojej łaskawości i miłosierdziu wobec mnie!  
 

16 lipca 2020, czwartek    Iz 26,7-19; Ps 102,13-21; Mt 11,28-30 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO  DAĆ SIĘ POKRZEPIAĆ JEZUSOWI  
Mt 11, 28 
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja 
was pokrzepię.”  
 

Kto nigdy nie czuje się utrudzony czy obciążony, nie musi czytać dalej, bo z 
pewnością jest samowystarczalny. Przynajmniej do czasu. Ale do nas 
wszystkich, którzy tak właśnie się czują, Jezus mówi: „Przyjdź”.  To jest 
Słowo Boże – żywe, skuteczne i przemieniające życie i całkowicie gratis, 
wystarczy, abyś przyszedł do Jezusa a zobaczysz, że to działa. „Kto 
odczuwa pragnienie , niech przyjdzie , kto chce , niech wody życia darmo 
zaczerpnie”, mówi św. Jan (Ap 22, 17).  
 

Masz w sobie odpowiednią dozę i łaskę wiary, aby przyjść do Jezusa, 
musisz tylko zaakceptować to, że nie jesteś samowystarczalny. Pomódl się: 
Jezu, zniszcz moją pychę, która tak często nie pozwala mi otwierać się na 
Twoją łaskę, przychodzić do Ciebie i prosić o pokrzepienie.  
 

17 lipca 2020, piątek      Iz 38,1-8; Ps: Iz 38,10-16; Mt 12,1-8 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM,  
TO BYĆ GOTOWYM NA ŚMIERĆ 

Iz 38, 1 

„W owych dniach król Ezechiasz zachorował śmiertelnie. Prorok Izajasz, 
syn Amosa, przyszedł do niego i rzekł mu: „Tak mówi Pan: «Rozporządź 
domem twoim, bo umrzesz i nie będziesz żył»” 
 

Ta historia kończy się szczęśliwie, bo Ezechiasz zostaje ostatecznie 
uzdrowiony, ale jednocześnie pokazuje nam, że śmierć przyjdzie nieuchronnie. 
Czy ta myśl do Ciebie dociera? Nie chodzi o to, żeby pocić się na samą myśl o 
śmierci, ale żeby się do niej przygotować. „Rozporządź domem twoim, bo 
umrzesz” to wezwanie, abyś był gotowy w każdym czasie, bo nie wiesz, kiedy 
Pan przyjdzie, aby wziąć Cię do siebie.  


