
23 października 2021, sobota            Rz 8,1-11; Ps 24,1-6; Łk 13,1-9 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO TRWAĆ W PROCESIE NAWRACANIA 

Łk 13, 4-5 

Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i 

zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? 

Bynajmniej, powiadam wam: lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo 

zginiecie.  

 

Każdy z nas potrzebuje tak żyć, aby móc w każdym momencie ze spokojem 

pożegnać się ze swoim życiem ziemskim. Czasami niewiele potrzeba, aby 

umrzeć. Ta świadomość rodzi postawę nawracania się. Nawrócenie bowiem 

to nie fakt jednorazowy ale stały proces do końca życia. Choć ten moment 

kluczowy jest niezbędny, to stale potrzebujemy odkrywać nowe sfery, które 

domagają się nawrócenia. Nie da się nawrócić wszystkiego w jednym 

momencie.  

 

Czy prosisz Jezusa o łaskę nawracania się? Jaki element twojego życia 

domaga się nawrócenia? Pomódl się: Jezu, proszę Cię o łaskę nawrócenia. 

Proszę Cię o ujrzenie dziedziny mojego życia, która wymaga nawrócenia. 
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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  

 

17 października 2021, niedziela           Iz 53,10-11; Ps 33,4-22  

Hbr 4,14-16; Mk 10,35-45 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO PRZYJŚĆ DO JEZUSA W SWOJEJ BEZRADNOŚCI 

Hbr 4, 15-16 

Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć 

naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze 

podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu 

łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej chwili.  

 

Jezus jest tym, który potrafi nam współczuć, ponieważ wie co jest 

cierpienie, ból i bezradność. Poddał się wszystkiemu czego może 

doświadczyć człowiek. Wie, co to samotność i niewdzięczność. Wie, co to 

nienawiść i głupota innych. Wie, co to odrzucenie, zdrada i niezrozumienie. 

Czy jest coś, czego Jezus nie doświadczył, a ty doświadczasz?  

 

Czy przychodzisz do Jezusa w swojej bezradności i w swoim cierpieniu? 

Czy przychodzisz do Jezusa, gdy ci się dobrze powodzi? Pomódl się: Jezu, 

dziękuję za Twój krzyż, cierpienie, wylaną krew i każdą ranę. Dziękuję, że 

mogę przyjść do Ciebie.  

 

18 października 2021, poniedziałek         2 Tm 4, 9-17; Ps 145, 10-18; Łk 10, 1-9 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO POZNAĆ MISJĘ SWOJEGO ŻYCIA 

Łk 10, 2-4 

Powiedział też do nich: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; 

proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, 

oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście ze sobą trzosa ani torby, 

ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. 
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Ważne jest, abyśmy poznali i realizowali misję swojego życia. Nie możemy 

być wszędzie. Nie jesteśmy w stanie realizować wszystkiego w naszym 

życiu. Jesteśmy tylko w stanie realizować swoją misję i swoje zadanie. 

Ważne, żebyśmy realizowali to z całą determinacją i z pełnym oddaniem.  

 

Czy poznałeś misję swojego życia? Jeżeli nie, czy prosisz o poznanie tej 

misji i jej realizowanie? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za misję mojego 

życia. Dziękuję, że mogę ją poznać i realizować. 
 

19 października 2021, wtorek    Rz 5,12-21; Ps 40,7-17; Łk 12,35-38 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO DOCENIAĆ SAKRAMENT POJEDNANIA 

Rz 5, 20b-21 

Gdzie się jednak wzmógł grzech, tam się jeszcze obficiej rozlała łaska, aby 

jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe 

królowanie przez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa 

Chrystusa, Pana naszego.  

 

Grzech przynosi cierpienie, rozłam i śmierć. Im większe przyzwolenie na 

grzech, tym większe spustoszenie w naszym życiu. Droga życia, pokoju i 

szczęścia jest tylko jedna – powrót do Boga żywego. Życie w stanie łaski 

uświęcającej. Życie w przyjaźni z Bogiem. Potrzebujemy w nowy sposób 

odkryć sakrament pojednania – sakrament powrotu, sakrament życia i 

przebaczenia.  

 

Czy żyjesz w stałej przyjaźni z Bogiem żywym? Czy odkryłeś jaka 

dziedzina twojego życia domaga się powrotu do Boga żywego? Pomódl 

się: Jezu, dziękuje Ci, że mogę do Ciebie powrócić. Dziękuję, że pozwalasz 

mi doceniać sakrament pojednania.  

 

20 października 2021, środa     Rz 6,12-18; Ps 124,1-8; Łk 12,39-48 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO CZUWAĆ 

Łk 12, 39 

To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma 

przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, 

gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.  

 

Czuwanie w naszym życiu rodzi się na przedłużonej modlitwie, gdy 

nasiąkamy myśleniem Bożym. Czuwanie to życie ze wzmożoną uwagą. 

Czuwanie to wrażliwość na obecność Boga żywego w naszym życiu. 

Czuwanie to odkrywanie nawiedzania Boga życia każdego dnia.  

 

Czy posiadasz czas na przedłużoną modlitwę w swoim życiu? Czy potrafisz 

odkrywać nawiedzającego cię Boga? Pomódl się: Jezu, proszę Cię o łaskę 

czuwania. Proszę Cię o łaskę odkrywania Twojego nawiedzenia.  

 

21 października 2021, czwartek         Rz 6,19-23; Ps 1,1-6; Łk 12,49-53 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO PRZYJĄĆ OGIEŃ DUCHA 

Łk 12, 49 

Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już 

zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.  

 

Potrzebujemy Ducha Świętego na każdym etapie naszego życia. Duch 

Święty to życie, ale także życie, które przynosi oczyszczenie. Ogień 

bowiem oczyszcza z tego wszystkiego co zanieczyszczone grzechem, 

ludzkim egocentryzmem, a przede wszystkim pychą. Potrzebujemy ognia 

Ducha, abyśmy mogli być podobni do Jezusa Chrystusa.  

 

Czy potrafisz przyjmować trudne doświadczenia jako oczyszczenie w 

swoim życiu? Czy wzywasz Ducha Świętego każdego dnia, aby był z tobą? 

Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za moje oczyszczenie. Dziękuję za ogień 

Ducha.  

 

22 października 2021, piątek            Rz 7,18-25; Ps 119,66 -94; Łk 12,54-59 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO ROZPOZNAWAĆ ZNAKI CZASU 

Łk 12, 56-57 

Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego 

czasu nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co 

jest słuszne?  

 

Człowiek potrzebuje trwać na modlitwie ze słowem Bożym, aby właściwie 

rozpoznawał znaki czasu. Modlitwa prowadząca do nawrócenia to dłuższa 

modlitwa. Potrzebujemy spoglądać na rzeczywistość swoją i świata oczami 

Boga. Logika i myślenie ludzkie jest potrzebne, ale to za mało, aby 

właściwie rozeznawać znaki czasu.  

 

Czy rozeznajesz znaki czasu? Czy jesteś człowiekiem przedłużonej 

modlitwy? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za łaskę wiary. Proszę Cię, abym 

mógł spoglądać na swoje życie i życie świata Twoimi oczami. 
 


