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PRZYJĄĆ PANA/CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM

Czy odkryłeś w swoim życiu prawdziwe źródło nieszczęścia jakim jest grzech i
jego skutki? Jak często korzystasz z sakramentu pojednania? Pomódl się: Jezu,
proszę Cię pozwól mi odkryć moje prawdziwe źródło nieszczęścia – mój
grzech. Obdarz mnie łaską częstego sakramentu pojednania.

16 stycznia 2021, sobota
Hbr 4,12-16; Ps 19,8-10.15; Mk 2,13-17
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,
TO PRZYJĄĆ GO W NASZEJ STAJNI
Mk 2, 16-17
„Niektórzy uczeni w Piśmie, spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami
i celnikami, mówili do Jego uczniów: Czemu On je i pije z celnikami i
grzesznikami? Jezus usłyszał to i rzekł do nich: Nie potrzebują lekarza zdrowi,
lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale
grzeszników.”

10 stycznia 2021, niedziela

Jezusowi nie przeszkadza to, że jesteśmy grzesznikami. Jezusowi nie
przeszkadza to, że coś nam w życiu nie wyszło. On po to przyszedł na ziemie,
aby zamieszkać w naszej stajni. On wie, że potrzebujemy Jego wsparcia. On
wie, że potrzebujemy Jego uzdrowienia. Tylko czy my o tym wiemy?

Mk 1,10
„W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak
gołębicę zstępującego na siebie”.

Czy odkryłeś w swoim życiu Jezusa, który pragnie przyjść do twojej stajni,
twojej biedy i twojej słabości? Czy prosisz Go o uzdrowienie? Pomódl się:
Jezu, potrzebuję Ciebie. Przyjdź do mojej stajni. Przyjdź do moich złych
decyzji. Przyjdź do mojego brudu grzechu.

Iz 55, 1-11; Ps: Iz 12, 2-6; 1 J 5, 1-9; Mk 1, 7-11

PRZYJĄĆ PANA,
TO ZOSTAĆ NAMASZCZONYM JEGO DUCHEM

Zstąpienie Ducha Świętego było znakiem rozpoczęcia działalności, do której
Jezus został powołany przez Ojca. Zstąpienie Ducha Świętego na apostołów w
wieczerniku było znakiem do rozpoczęcia misji głoszenia Ewangelii aż po
krańce świata. Jeśli Jezus potrzebował Ducha Świętego, jeśli apostołowie Go
potrzebowali, to czy my jesteśmy od nich lepsi i możemy się obyć bez Ducha
Świętego?
Przyjęcie Ducha Świętego to początek życia życiem chrześcijańskim. Czy
często prosisz o Ducha Świętego i Jego dary potrzebne do prowadzenia życia z
wiarą? Pomódl się: Jezu, ześlij na mnie Twojego Ducha, aby Twoje życie było
we mnie, aby Duch przemieniał mnie – moje myśli, słowa, czyny.
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11 stycznia 2021, poniedziałek
Hbr 1,1-6; Ps 97,1-9; Mk 1,14-20
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,
TO SPRAWIĆ ABY JEZUS BYŁ NAJWAŻNIEJSZY
Hbr 1,1
„Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez
proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna”.
Najpierw Bóg przemówił do nas przez samo stworzenie. Można poznać Boga
przez doskonałość Jego stworzenia. Później Bóg przemówił do wybranego

narodu przez proroków i można poznać Boga słuchając proroków. Na końcu
Bóg przemówił, pokazał siebie samego, to kim naprawdę jest – przez osobę
Jezusa. Zostawił Go nam na wyciągnięcie ręki – w Słowie Bożym i w
Eucharystii. Jeśli poznajesz Jezusa – poznajesz naturę samego Boga, Stwórcy
wszechświata. Dlatego najważniejszy ma być Jezus – jako osoba z którą
nawiązujesz przyjacielskie relacje. Przykazania, moralność, dobre uczynki są
ważne, ale zawsze wtórne do Twojej osobistej relacji z Jezusem.
Pomyśl, na ile myślałeś o swoim chrześcijaństwie jako zbiorze zachowań
moralnych, a na ile jako o żywej relacji ze zmartwychwstałym Jezusem?
Pomódl się: Maranatha – przyjdź Panie Jezu. Bądź na pierwszym miejscu w
moim życiu.

12 stycznia 2021, wtorek
Hbr 2,5-12; Ps 8,2-9; Mk 1,21-28
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,
TO PRZYJĄĆ JEGO MOC DO POKONYWANIA ZŁEGO
Mk 1,23-24
„Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął
on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas
zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”.
Diabła nazywa się między innymi „ojcem kłamstwa”, tu jednak wyjawił on
prawdę o Jezusie. Jezus przyszedł, aby go zgubić. Nikt w historii nie miał i nie
ma takiej mocy, aby pokonać diabła. Tylko Jezus i ci, którzy korzystają z mocy
Jezusa. Jeśli chcesz pokonać szatana, to musisz żyć Jezusem, to On musi żyć w
Tobie. Wtedy niespodziewanie zobaczysz jak wiele zagmatwanych, trudnych,
poplątanych spraw, za którymi niejednokrotnie stoi zły duch, znajduje swoje
rozwiązanie – tylko dlatego, że żyjesz życiem i mocą Jezusa.
Postaraj się tak bardzo świadomie wymawiać „ale nas/mnie zbaw ode złego”,
gdy będziesz mówił modlitwę „Ojcze nasz”. Pomódl się: Jezu, Ty jesteś
Drogą, Prawdą i Życiem. Chroń mnie i moją rodzinę przed działaniem diabła.

13 stycznia 2021, środa
Hbr 2,14-18; Ps 105,1-9; Mk 1,29-39
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,
TO ZAPROSIĆ GO DO SWOJEGO DOMU
Mk 1, 29-31
„Zaraz po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i
Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o
niej. On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę, tak iż gorączka ją
opuściła. A ona im usługiwała.”
Jezus lubił przychodzić w gościnę do ludzi. Do niektórych wręcz się wpraszał.
On także pragnie przyjść do naszego domu. Pragnie być zaproszony i

oczekiwany. Pragnie rozwiązywać nasze problemy jak to uczynił w domu
Szymona Piotra. Pragnie być dla nas. Czy nie zaprosiłbyś do swojego domu
kogoś, kto chciałby wyświadczyć Ci dobro?
Czy zaprosiłeś Jezusa do swojego domu? Czy udostępniłeś Mu każdy
zakamarek swojego domu? Pomódl się: Jezu, zapraszam Cię do mojego domu.
Przyjdź i chciej być jak u siebie. Pokaż mi jak chciałbyś być zaproszony i
oczekiwany.

14 stycznia 2021, czwartek
Hbr 3,7-14; Ps 95,6-11; Mk 1,40-45
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,
TO ODKRYĆ W SWOIM ŻYCIU POKORĘ
Mk 1, 40-42
„Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił go: Jeśli
chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i
rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony! Natychmiast trąd go opuścił i został
oczyszczony.”
Człowiek trędowaty z głęboką pokorą prosi Jezusa o uzdrowienie. Owa pokora
jest dla trędowatego bramą łaski, uzdrowienia, które się za chwilę dokona.
Często nasze problemy nie są rozwiązywane, ponieważ brakuje nam pokory i
skruszonego serca. Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje
łaskę. Potrzebujemy odkryć pokorę w naszym życiu i chodzić jej drogami.
Potrzebujemy prosić Jezusa o pokorę.
Czy prosisz Jezusa o pokorę w swoim życiu? Czy odkrywasz
błogosławieństwo tego daru w życiu? Pomódl się: Jezu, proszę Cię o łaskę
pokory. Daj mi odkryć błogosławieństwo tego daru.

15 stycznia 2021, piątek
Hbr 4,1-5.11; Ps 78,3-8; Mk 2,1-12
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,
TO ODKRYĆ NIESZCZĘŚCIE GRZECHU
Mk 2, 10-12
„Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania
grzechów – rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do
domu! On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich.
Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga mówiąc: Jeszcze nigdy nie widzieliśmy
czegoś podobnego.”
Często myślimy sobie, że brak środków materialnych czy choroba może być
powodem naszego niezadowolenia czy wręcz nieszczęścia. Jezus ukazuje
jednak, że naszym prawdziwym nieszczęściem jest trwanie w grzechu. Grzech
bowiem jest prawdziwym powodem naszego nieszczęścia i niezadowolenia.
Jezus ofiarowuje nam, w sposób zwyczajny, przebaczenie grzechów w

