
Pamięć w życiu ludzkim jest niezwykle ważna, ponieważ człowiek 
przyzwyczaja się szybko do dobrego i zapomina skąd to ma. Pamięć uczy 
wdzięczności.  Brak pamięci i wdzięczności jest jak  studnia bez dna, do której 
się wrzuca i ciągle jest mało.  Potrzebujemy celebrować pamięć o Bożym 
działaniu w naszym życiu.  Potrzebujemy wzrastać we wdzięczności, aby 
pamiętać o otrzymanym w naszym życiu dobru.  
 
Jak często dziękujesz w ciągu dnia? Czy dostrzegasz nawet najmniejsze dobro?  
Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za wszelkie otrzymane od Ciebie i drugiego 
człowieka, dobro. Proszę Cię, naucz mnie celebrować pamięć o dobru, o 
cudach, o radości, których od Ciebie doświadczyłem.  
 
31 października 2020, sobota        Flp 1,18-26; Ps 42,2-5; Łk 14,1-11 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  
TO WEJŚĆ NA DROGĘ POKORY 

Łk 14, 7-10 
Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by 
przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. 
Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: „Ustąp temu 
miejsca”, a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy 
będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, 
który cię zaprosił, powie ci: „Przyjacielu, przesiądź się wyżej”. I spotka cię 
zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników.  
 
Pokory można uczyć się wszędzie. Potrzebujemy prosić Jezusa, aby dobrze 
wykorzystywać różne okazje do nauki pokory. Potrzebujemy zdemaskować 
swoją pychę, złamać ją i zastępować różnymi objawami pokory. Pokora to 
klucz do łaski Bożej. Pokora to klucz do nieba.  
 
Czy prosisz Jezusa o dar pokory? Czy demaskujesz w swoim życiu różne 
objawy pychy? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za dar pokory. Dziękuję za 
łaskę pragnienia pokory. 
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CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM  

 
25 października 2020, niedziela 

Wj 22, 20-26; Ps 18,2-51; 1 Tes 1,5-10; Mt 22,34-40 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO DAĆ SIĘ „NAPRAWIĆ” DLA MIŁOŚCI 
Mt 22, 36-37 
„On mu odpowiedział: "«Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim 
sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem». To jest największe i 
pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: «Będziesz miłował swego 
bliźniego jak siebie samego”.  
 
Pierwszym i najważniejszym przykazaniem jest miłość do Boga. Możemy się 
dziwić, dlaczego to przykazanie jest pierwsze, dlaczego na pierwszym miejscu 
albo przynajmniej równorzędnie nie stoi miłość bliźniego. Wyjaśnienie jest 
proste – grzech tak zniekształcił istotę człowieka, że bez jej „naprawienia” nie 
jest on w stanie kochać bezinteresownie. Najpierw potrzebujemy przyjść po 
owo „naprawienie” do tego, który nas stworzył. On nas zna i może uczynić nas 
zdolnymi do kochania.  
 
Grzech pierworodny sprawia, że ciągle się „psujemy” i potrzebujemy 
„przeglądów i napraw” naszej duszy. Jaki jest Twój stosunek do sakramentu 
pokuty i pojednania? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za Twojego Świętego 
Ducha, który stawia mnie w prawdzie wobec samego siebie. Uczyń moje serce 
wrażliwym na Jego mowę.  
 
  



26 października 2020, poniedziałek          Ef 4,32-5,8; Ps 1,1-6; Łk 13,10-17 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO  UZDALNIAĆ  SERCE DO PRZEBACZENIA 
Ef 4,32 
„Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie 
nawzajem, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie”.  
 
Przebaczenie. Łatwo o nim mówić, ale ten, kto jest głęboko zraniony, może nie 
być w stanie po prostu powiedzieć „przebaczam”, nawet jeśli czuje, że jest to 
ważne dla jego zdrowia fizycznego i psychicznego. Jezus daje nam dziś 
wskazówkę i mówi: Jeśli nie potrafisz przebaczyć, to przyjdź najpierw do 
mnie, ja Cię do tego uzdolnię, uleczę Twoje serce i doświadczysz wolności, 
jaką daje przebaczenie drugiemu człowiekowi.  
 
Czy mając kłopoty z przebaczaniem, przychodzisz do Jezusa? Pomódl się: 
Jezu, daj mi głęboko doświadczyć Twojego przebaczenia, abym sam potrafił 
przebaczać. 
 
27 października 2020, wtorek      Ef 5,21-33; Ps 128,1-5; Łk 13,18-21 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  
TO ODDAWAĆ JEZUSOWI MAŁE SPRAWY 

Łk 13, 18-19 
Jezus mówił: „Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je 
porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał w 
swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki 
podniebne zagnieździły się na jego gałęziach”.  
 
Ceńmy to, co małe w naszym życiu, ponieważ ono składa się z małych 
rzeczy, przyzwyczajeń, drobnych gestów. Wielkie dzieła rodzą się z 
wierności małym sprawom. Małe dary i zdolności oddane Jezusowi służą 
wielkim dziełom.  
 
Czy oddajesz Jezusowi proste czynności, małe zdolności? Czy dziękujesz 
za małe sprawy w swoim życiu? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za małe 
sprawy w moim życiu. Dziękuję za wierność małemu dobru.  
 
28 października 2020, środa         Ef 2,19-22; Ps 19,2-5; Łk 6,12-19 

CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM,  
TO  PAMIĘTAĆ O KAMIENIU WĘGIELNYM 

Ef 2,19-20 
„(..) jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na 
fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam 
Chrystus Jezus”.  
 
Kamień węgielny, to najważniejszy element budowli, miejsce, od którego 

budowla się zaczyna i miejsce, które całą budowlę spaja, trzyma. Tym 
kamieniem w naszym życiu jest Jezus, żywa osoba. Bóg, który się urodził, 
został zabity i zmartwychwstał. Może takie stwierdzenie zabrzmi dla Ciebie jak 
banał. Ale może jednak warto czasami uświadamiać sobie podstawowe prawdy 
po to, aby zobaczyć, czy są one dla nas jeszcze żywe i czy nie przesunęliśmy 
ich do gabinetu figur woskowych…  
 
Czy Jezus w Twoim życiu jest martwy czy żywy? Sprawdzisz to, pytając się 
samego siebie, czy łączą Cię z Nim jakieś relacje, czy cieszysz się jak się z 
Nim spotykasz, czy bierzesz pod uwagę Jego zdanie. Pomódl się: Jezu, chcę 
doświadczać Ciebie jako Boga żywego, przemieniającego mnie samego i moje 
życie. Chcę doświadczać pełni życia w Tobie.  
 
29 października 2020, czwartek    Ef 6,10-20; Ps 144,1-10; Łk 13,31-35 

CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM,  
TO ROZPOZNAĆ SWOJEGO PRZECIWNIKA 

Ef 6, 11-12 
„Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych 
zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi  i ciału, lecz przeciw 
Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, 
przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.”  
 
Tak naprawdę to nie człowiek jest naszym przeciwnikiem, ale szatan i jego 
demony, w świecie duchowym. Jak szybko odkryjemy tę prawdę tak szybko 
zaczniemy właściwie walczyć. Jak szybko wejdziemy na poziom walki 
duchowej tak szybko zorientujemy się o co tak naprawdę chodzi. Inaczej 
będziesz się nieustannie dziwić dlaczego ciągle przegrywasz. Zacznij prosić 
Jezusa o odkrycie dla Ciebie rzeczywistości duchowej i konieczności  trwania 
na modlitwie.  
 
Czy odkryłeś swojego prawdziwego przeciwnika, którym jest zły duch?  Czy 
dostrzegasz w swoim życiu walkę duchową i czy ją prowadzisz Bożą mocą? 
Pomódl się:  Jezu, dziękuję Ci, że objawiasz mi mojego prawdziwego 
przeciwnika. Proszę Cię, naucz mnie walki duchowej.  
 
30 października 2020, piątek          Flp 1,1-11; Ps 111,1-6; Łk 14,1-6 

CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM, 
 TO CELEBROWAĆ PAMIĘĆ O BOŻYCH DZIEŁACH 

Ps 111, 4-6 
„Zapewnił pamięć swym cudom; Pan jest miłosierny i łaskawy. Dał pokarm 
tym, którzy się Go boją; pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu. Ludowi 
swemu okazał potęgę dzieł swoich, oddając im posiadłości pogan.” 


