
1 października 2021, piątek       Ba 1,15-22; Ps 79,1-9; Łk 10,13-16 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO WEJŚĆ NA DROGĘ NAWRÓCENIA 

Łk 10, 13-14 

Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie 

działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, 

siedząc w worze i popiele. Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie 

niżeli wam.  
 

Człowiek może oglądać znaki i cuda, zachwycić się ale się nie nawrócić. 

Człowiek bowiem bardzo szybko zapomina o wielkich rzeczach w swoim 

życiu. Jedynym lekarstwem na tę krótką pamięć jest budowanie głębokiej 

relacji z Bogiem żywym, która domaga się ze swojej istoty nawracania.  
 

Kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? Ile czasu z Nim przebywasz każdego 

dnia? Namiot Spotkania jest miejscem budowania relacji z Bogiem. 

Pomódl się: Jezu, dziękuję, że zależy Ci na głębokich relacjach ze mną. 

Dziękuję za Twoją przyjaźń.  
 

2 października 2021, sobota – wspomnienie Aniołów Stróżów  

Wj 23,20-23; Ps 91,1-11; Mt 18,1-5.10 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO ZAPRZYJAŹNIĆ SIĘ Z ANIOŁEM STRÓŻEM 

Wj 23, 20 

Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i 

doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny 

na jego słowa.  
 

Każdy z nas otrzymał swojego Anioła Stróża. Możemy nadać mu imię. Jego 

inteligencja, dobra wola i zdolności oddane są na służbę człowiekowi. Od 

nas zależy czy zaprosimy go do swojego życia. Od nas zależy czy się z nim 

zaprzyjaźnimy. Od naszej wiary zależy czy się z nim zaprzyjaźnimy.  
 

Czy zaprzyjaźniłeś się ze swoim aniołem stróżem? Czy nadałeś mu imię? 

Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za mojego anioła stróża. Dziękuję za jego 

pomoc. 

 

Opracowała: Jolanta Prokopiuk, korekta: Elżbieta i Grzegorz 
Kowalewscy, ilustracje: Marta Stańco, skład: Mariusz Stańco. 
Asystent kościelny – ks. Wojciech Jaśkiewicz.  
Wspólnota Domowego Kościoła Ruchu Światło – Życie „On Jest” 

 

Teksty do medytacji znajdują się na stronie: www.onjest.pl/slowo 

Zachęcamy do korzystania z metody czytania i rozważania Słowa Bożego 

Lectio Divina i rozważań dostępnych na stronie internetowej oraz w formie 

aplikacji na urządzenia z systemami Android, Apple (kod QR obok), jak 

również czytniki e-book 

CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM  

 

26 września 2021, niedziela Lb 11,25-29; Ps 19,8-14; Jk 5,1-6; Mk 9,38-43.45.47-48 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO ZOBACZYĆ SWÓJ GRZECH 

Mk 9, 43-46 

Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla 

ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do 

piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem 

grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z 

dwiema nogami być wrzuconym do piekła.  
 

Radykalne zerwanie z grzechem, to podstawowe wezwanie Jezusa do 

człowieka współczesnego, który „udomowił” grzech w swoim życiu. Tak 

bardzo zżyliśmy się z grzechem, że nie widzimy naszego prawdziwego 

nieszczęścia. Potrzebujemy wołać o Ducha Świętego, aby zobaczyć swój 

grzech i odciąć się od niego radykalnie.  
 

Czy widzisz swój grzech? Czy odciąłeś się od niego radykalnie? Pomódl 

się: Jezu, pozwól mi zobaczyć mój grzech. Daj mi odwagę radykalnego 

odcięcia się od niego.  
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27 września 2021, poniedziałek         Za 8,1-8; Ps 102,16-29.21-23; Łk 9,46-50 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO KONSULTOWAĆ SIĘ Z OJCEM 

Łk 9, 46-48 

Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając 

myśli ich serca, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: „Kto 

przyjmie to dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmie, 

przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was 

wszystkich, ten jest wielki”.  
 

Dziecko, które jest kochane nie boi się zależności od rodziców, ponieważ 

rodzice to bezpieczeństwo i miłość. Potrzebujemy doświadczać, że jesteśmy 

kochanymi dziećmi swojego Ojca niebieskiego, aby nie czuć się 

zagrożonymi w podejmowaniu decyzji. Ojciec wie co jest dla nas dobre, a 

konsultacja z Nim to najlepsze co nam się może przydarzyć.  
 

Czy konsultujesz swoje decyzje z Ojcem niebieskim? Czy nie boisz się 

nawet podświadomie zależności od Ojca niebieskiego? Pomódl się: Jezu, 

dziękuję Ci, że mogę być Twoim kochanym bratem. Dziękuję, że jestem 

kochany.  
 

28 września 2021, wtorek                  Za 8,20-23; Ps 87,2-7; Łk 9,51-56 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO AKCEPTOWAĆ DOJRZEWANIE W CZASIE 

Łk 9, 52-55 

Posłańcy wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka 

samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto Go jednak, 

ponieważ zmierzał do Jeruzalem. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: 

„Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień spadnie z nieba i 

pochłonie ich?” Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich.  
 

Na wszystko w naszym życiu jest czas. Jest także czas wiary. Potrzebujemy 

czasu, aby dojrzewać. Często potrzebujemy trudnych doświadczeń, aby 

przemyśleć, przewartościować swoje życie i otwarcie się na Boga żywego. 

Tempo dojrzewania zależy także od nas, na ile z determinacją pokonujemy 

kolejne etapy drogi i szukamy Boga żywego. 
 

Na jakim etapie życia duchowego jesteś dzisiaj? Czy jest to czas wiary? Na 

ile z determinacją poszukujesz Boga żywego? Pomódl się: Jezu, dziękuję 

Ci za czas, który mi podarowałeś. Dziękuję za czas wiary.  
 

 

 

29 września 2021, środa – święto świętych Archaniołów: Michała, 

Gabriela i Rafała                Dn 7,9-10-14; Ps 138,1-5; J 1,47-51 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO ODKRYĆ SWOJE WSPARCIE 

Ap 12, 7-9 

Nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze 

Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już 

się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, 

Wąż Starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą 

ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie.  
 

Archaniołowie i aniołowie to nasze ziemskie wsparcie. Nie jesteśmy sami w 

naszych zmaganiach, problemach i decyzjach. Tylko od nas zależy czy 

zaprosimy archaniołów do naszego życia. Michał archanioł to nasze 

wsparcie związane z obroną przed złymi duchami. Archanioł Gabriel to 

specjalista od przekazywania informacji i porozumienia. Archanioł Rafał to 

przewodnik po nie znanych drogach naszego życia i problemach ze 

zdrowiem.  
 

Czy odkryłeś swoje wsparcie w postaci Archaniołów? Czy zaprzyjaźniłeś 

się z nimi? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za moje wsparcie w postaci 

archaniołów. Dziękuję, że nie jestem sam.  
 

30 września 2021, czwartek          Ne 8,1-12; Ps 19,8-11; Łk 10,1-12 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO PROSIĆ O DAR BOJAŹNI BOŻEJ 
 

Ps 19, 10-11 

Bojaźń Pańska szczera i trwa na wieki, sądy Pana prawdziwe, a wszystkie 

razem słuszne. Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, słodsze od 

miodu płynącego z plastra.  
 

Bojaźń Pańska to początek mądrości i szkoła mądrości. To dar, który 

pozwala chodzić po drogach Bożych. Autor Księgi Przysłów pisze, że 

owocem pokory jest bojaźń Pańska, bogactwo, szacunek i życie (Prz 22,4). 

Pokora bowiem to początek każdego daru i każdego dobra. Pokora to klucz 

do serca Boga.  
 

Czy prosisz o dar bojaźni Pańskiej? Czy prosisz o dar pokory? Pomódl się: 

Jezu, proszę Cię o dar pokory i dar bojaźni Pańskiej.  
 


