
Skarby w życiu mogą być różne. Dla jednych tym skarbem będzie 
wykształcenie. Dla innych skarbem będzie majątek i pieniądze. Dla jeszcze 
innych skarbem będą dobre relacje z najbliższymi. Dla jeszcze innych 
spotkanie z Jezusem Chrystusem, który jest źródłem szczęścia, dobrych 
wyborów i wszystkiego co jest błogosławieństwem. 
 
Co jest dla ciebie skarbem? Co cenisz w swoim życiu najbardziej? Pomódl 
się: Jezu, daj mi odkryć mój skarb. Pozwól mi być hojnym i 
wielkodusznym.  
 
19 czerwca 2021, sobota             2 Kor 12,1-10; Ps 34,8-13; Mt 6,24-34 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  
TO ODKRYĆ ŁASKĘ SŁABOŚCI 

2 Kor 12, 9b-10  
Najchętniej więc będę się chełpił z moich słabości, aby zamieszkała we 
mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w 
obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu 
Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny. 
 
Z czego tu się cieszyć, można byłoby zadać sobie pytanie. Słabości 
utrudniają mi życie, często niszczą to przy czym się napracowałem. Owe 
słabości sprawiają, że otwiera się horyzont łaski, ponieważ potrzebujemy 
wówczas Boga. Na ogół ludzie syci, dobrze ustawieni nie potrzebują Boga. 
Na ogół traumatyczne sytuacje, choroby, nieszczęścia zmuszają nas do 
reflektowania i szukania innego sensu życia. 
 
Jak reagujesz na sytuacje trudne czy wręcz traumatyczne w swoim życiu? 
Czy dostrzegasz łaskę słabości i trudnych doświadczeń? Pomódl się: Jezu, 
dziękuję Ci za moje słabości. Dziękuję, że mogę się wówczas z Tobą 
spotkać. 
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CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM  

 
13 czerwca 2021, niedziela     Ez 17,22-24; Ps 92,2-16; 2 Kor 5,6-10; Mk 4,26-34 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO WZRASTAĆ W POKORZE 
Ez 17, 24 
I wszystkie drzewa polne poznają, że Ja jestem Panem, który poniża drzewo 
wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone 
usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Ja, Pan, rzekłem i to uczynię. 
 
Potrzebujemy wzrastać w pokorze, ponieważ to nasze życie i 
błogosławieństwo. Potrzebujemy dostrzegać swoje uschłe gałęzie, a może i 
nawet usychający pień, aby wołać do Boga żywego, który ma moc 
przywracać życie. Zieloność naszych gałęzi w postaci powodzenia, 
ogromnych zdolności może rodzić pychę, a w konsekwencji naszą tragedię 
życiową. 
 
Czy dostrzegasz swoje porażki, braki i słabości? Co z nimi robisz? Pomódl 
się: Jezu, dziękuję Ci za moje braki i słabości, ponieważ wówczas 
potrzebuję Ciebie Boga żywego. 
 
14 czerwca 2021, poniedziałek     2 Kor 6,1-10; Ps 98,1-4; Mt 5,38-42 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  
TO DEMASKOWAĆ W SWOIM ŻYCIU PYCHĘ 

2 Kor 6, 1-2 
Napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi 
bowiem Pismo: „W czasie pomyślnym wysłuchałem ciebie, w dniu 
zbawienia przyszedłem ci z pomocą”. Oto teraz czas upragniony, oto teraz 



dzień zbawienia.  
 
Bóg jest hojny i obdarza nas wszelkimi łaskimi potrzebnymi w życiu. 
Problem polega nam tym, że często to my wiemy lepiej niż sam Bóg. My 
decydujemy co przyjmiemy z ofiarowanej nam łaski. My jesteśmy 
wyznacznikami tego, co dobre i złe. Nieposłuszeństwo nasze bowiem 
sprawia, że nie wzrastamy i nie robimy tego, co Bóg oczekuje od nas. 
Nasza inteligencja, nasze zdolności są wyznacznikami tego, co robimy w 
życiu. 
 
Czy przyjmujesz całą Ewangelię w swoim życiu? Które prawdy nie 
akceptujesz i nie przyjmujesz? Które nauczanie Kościoła lub wspólnoty nie 
jesteś w stanie przyjąć i dlaczego? Pomódl się: Jezu, proszę Cię o łaskę 
demaskowania pychy w moim życiu. Proszę Cię o łaskę pokory i 
posłuszeństwa. 
 
15 czerwca 2021, wtorek      2 Kor 8,1-9; Ps 146,1-9; Mt 5,43-48 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  
TO UJRZEĆ SWOJE BRAKI I RANY 

Mt 5, 44-45 
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, 
którzy was prześladują; tak, będziecie synami Ojca waszego, który jest w 
niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad 
dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.  
 
Nasi nieprzyjaciele mają swoją historię, swoje braki, swoje rany i swoje 
wybory. Ranią innych, ponieważ sami zostali zranieni. My również 
podobnie czynimy. Każdy z nas potrzebuje modlitwy upokorzenia i 
uzdrowienia. Potrzebujemy przebaczać sobie i innym. Potrzebujemy modlić 
się za takich czy innych nieprzyjaciół po to, aby być wolnymi.  
 
Czy dostrzegasz swoje braki i rany? Co z nimi robisz? Pomódl się: Jezu, 
dziękuję Ci za moich nieprzyjaciół. Dziękuję za ich historię życia, za ich 
zalety i wady. Ojcze, bądź w nich uwielbiony. 
 
16 czerwca 2021, środa         2 Kor 9,6-11; Ps 112,1-9; Mt 6,1-6.16-18 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  
TO DEMASKOWAĆ SKĄPSTWO W SWOIM ŻYCIU 

2 Kor 9, 6-7 
Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też 
zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne 

serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego 
dawcę miłuje Bóg. 
 
Często jesteśmy skąpcami czasu, pieniędzy, swoich umiejętności. Z ludźmi 
skąpymi źle się współpracuje, źle się buduje cokolwiek. Nie dziwmy się, że 
tak mało wokół nas dobra. Łatwo dostrzec ludzi skąpych w naszym 
otoczeniu, ale czy potrafimy dostrzec skąpstwo w naszym życiu i w naszym 
sercu? 
 
Jak często dzielisz się z innymi swoim czasem, swoimi umiejętnościami, 
swoimi pieniędzmi? Czy jesteś człowiekiem hojnym i wielkodusznym? 
Pomódl się: Jezu, ulecz moje skąpe serce. Spraw, aby było hojne i 
wielkoduszne. 
 
17 czerwca 2021, czwartek               2 Kor 11,1-11; Ps 111,1-8; Mt 6,7-15 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  
TO WZRASTAĆ W OBECNOŚCI KOCHAJĄCEGO OJCA 

Mt 6, 7-8 
Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd 
na swe wielomówstwo będą wysłucham. Nie bądźcie podobni do nich. 
Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go 
poprosicie.  
 
Modlitwa to wzrastanie w obecności miłującego Ojca. Często wystarczy 
być i smakować Jego obecność. Często wystarczy powiedzieć: Bądź ze 
mną, kochaj mnie! Tylko tyle i aż tyle. 
 
Czy doświadczasz obecności Boga podczas swojej modlitwy? Czy 
dostrzegasz, że jesteś przed Osobą na modlitwie? Pomódl się: Jezu, 
dziękuję za Twoją obecność. Dziękuję, że pozwalasz mi smakować twojej 
obecności. 
 
18 czerwca 2021, piątek             2 Kor 11,18-30; Ps 34,2-7; Mt 6,19-23 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYĆ SWÓJ SKARB 
Mt 6, 19-21 

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza mszczą i gdzie 
złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani 
mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo 
gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. 


