
sobą; wiedz bowiem, że od razu otworzą się jego oczy, a ojciec twój ujrzy 
światło niebieskie i będzie się cieszył z twojego widoku”.  

 

Rafał to jeden z archaniołów stojących w pogotowiu przed tronem Boga 
żywego. To on odnajdzie lekarstwo na twoje wszelkie problemy zdrowotne 
czy duchowe. To on poprowadzi cię przez drogę, której nie znasz. On 
będzie czuwał nad bezpieczeństwem twoim lub kogoś kogo poślesz w 
drogę. Zaprzyjaźnij się z niebem i Jego wysłannikami, a otworzysz oczy ze 
zdumienia, jakie posiadasz wsparcie.  
 

Czy korzystasz ze wsparcia, które otrzymałeś z nieba w postaci aniołów i 
archaniołów? Czy zaprzyjaźniłeś się ze swoim aniołem stróżem? Czy 
nadałeś mu imię? Pomódl się: Jezu, daj mi zaprzyjaźnić się z archaniołami 
i moim aniołem stróżem. Pozwól mi zdumieć się nad ich działaniem.  
 

5 czerwca 2021, sobota            Tb 12,1-20; Ps: Tb 13,2-8; Mk 12,38-44 
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO SZUKAĆ BOŻYCH ROZWIĄZAŃ 
Tb 12, 11-14 
Chcę więc odkryć wam prawdę i nic nie chcę ukryć przed wami. Gdyś 
modlił się ze łzami i zmarłych grzebałeś; gdyś opuszczał posiłek i zmarłych 
podczas dnia ukrywałeś w domu swoim, ja przedstawiałem twoją modlitwę 
przed Panem. A ponieważ byłeś miłym Bogu, przypadło na cię to 
doświadczenie. A teraz posłał mnie Pan, aby cię uleczyć i aby Sarę, żonę 
syna twego, od czarta uwolnić.  
 

Drogi Boże są zadziwiające, a logika Boża inna niż logika człowieka. 
Potrzebujemy ciągle odkrywać Boże plany, Bożą logikę i Boże działanie. 
Potrzebujemy w chorobie i udręczeniu wołać do Boga żywego, a On 
pozwoli nam odkryć nasze lekarstwo i Jego rozwiązania. 
Czy w swoim udręczeniu potrafisz wołać do Boga żywego? Czy prosisz o 
przymnożenie ci wiary? Pomódl się: Jezu, daj mi odkryć Twoje plany, 
Twoje rozwiązania i Twoje lekarstwa. 
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CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM  

 
30 maja 2021, niedziela – uroczystość Najświętszej Trójcy        
 Pwt 4,32-40;  

Ps 33,4-22; Rz 8,14-17; Mt 28,16-20 
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO UZUPEŁNIAĆ SWOJE DEFICYTY MIŁOŚCI 
Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie 
otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale 
otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: „Abba, 
Ojcze!” Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy 
dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami 
Boga, a współdziedzicami Chrystusa.  
 

Każdy z nas potrzebuje doświadczać, że jest głęboko kochany. Niestety jako 
ludzie nie potrafimy często obdarzać taką miłością jakiej ten drugi 
potrzebuje. Potrzebujemy uzupełniać nasze deficyty miłości mocą Ducha 
Świętego, który ma moc nas przekonywać, że jesteśmy ukochanymi 
dziećmi Ojca niebieskiego. Miej odwagę powoływać się, że jesteś Jego 
ukochanym dzieckiem, aby On działał.  
 

Czy czujesz się kochany przez ojca, matkę, współmałżonka, dzieci? Czego 
ci brakuje w tej miłości? Czy doświadczasz, że jesteś ukochanym dzieckiem 
Ojca niebieskiego? Pomódl się: Jezu, dziękuje za Twojego Ducha 
Świętego. Dziękuję, że jestem kochany.  
 

31 maja 2021, poniedziałek – Nawiedzenie NMP  
So 3,14-18 lub Rz 12,9-16; Ps: Iz 12,2-6; Łk 1,39-56 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  
TO DOŚWIADCZYĆ SWOJEGO NAWIEDZENIA 

Łk 1, 39-42 
Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w 



pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy 
Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, 
a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: 
„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc 
Twojego łona.  
 

Każdy z nas potrzebuje doświadczyć swojego nawiedzenia przez Maryję. 
Matka Jezusa również i do nas się śpieszy, aby nam usłużyć. Każdy z nas w 
czymś potrzebuje pomocy. Jeden potrzebuje, aby upiec mu ciasto, inny, aby 
wypełnić mu PIT-a do rozliczenia podatkowego. Maryja często przysyła 
nam drugiego człowieka, aby pomógł nam w tym, z czym sobie nie 
radzimy.  

 

Czy potrafisz spoglądać na swoje życie oczami wiary? Czy potrafisz 
zamiast narzekać i szemrać dziękować i błogosławić? Pomódl się: Jezu, 
dziękuję Ci, że uczysz mnie spoglądać na moje życie oczami wiary. 
Dziękuję za obecność Maryi w moim życiu.  

 

1 czerwca 2021, wtorek                    Tb 2,9-14; Ps 112 (111),1-9; Mk 12, 13-17 
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  
TO WOŁAĆ: JEZU, UFAM TOBIE! 

Ps 112, 7-8 
Nie przelęknie się złej nowiny, jego mocne serce zaufało Panu. Jego wierne 
serce lękać się nie będzie i spojrzy z wysoka na swych przeciwników.  

 

Potrzebujemy wzrastać w wierze, aby ufać niezależnie od okoliczności dnia 
codziennego i powtarzać: Jezu, ufam Tobie! Ufać, gdy jest mi źle. Ufać, 
gdy czuje się na przegranej. Ufać, gdy choruję. Ufać, gdy skomplikowała 
się moja sytuacja małżeńska i rodzinna. Ufać, gdy nie potrafię znaleźć 
pracy. 
 

Czy potrafisz wołać: Jezu, ufam Tobie! W najdotkliwszych sytuacjach 
twojego życia? Czy wzrastasz w wierze i zaufaniu do Boga żywego? 
Pomódl się: Jezu, ufam Tobie i pragnę Ci ufać coraz bardziej.  
 

2 czerwca 2021, środa              Tb 3,1-17; Ps 25,2-9; Mk 12,18-27 
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO NIE BAĆ SIĘ BYĆ SZCZERYM 
Tb 3, 2-3 
Sprawiedliwy jesteś, Panie, i wszystkie Twoje sądy są sprawiedliwe, a 
wszystkie drogi Twoje są miłosierdziem, prawdą i sprawiedliwością. A 
teraz, Panie, Twoje kary są wielkie, ponieważ nie postępowaliśmy według 
Twoich przykazań i nie chodziliśmy szczerze przed Tobą. Teraz, Panie, 

uczyń ze mną według woli Twojej i rozkaż, aby duch mój był wzięty w 
pokoju; lepiej jest bowiem dla mnie umrzeć aniżeli żyć.  

 

Ślepota Tobiasza tak mocno udręczyła jego życie, że prosi Boga żywego o 
śmierć. Często sami żyjemy w głębokim udręczeniu przygniatającym nas 
do ziemi i potrzebujemy wołać do Boga żywego: Jezu, ufam Tobie! 
Potrzebujemy być w tym wołaniu szczerzy, a On na pewno odpowie.  
 

Czy potrafisz przyjść do Boga w swoim udręczeniu? Czy potrafisz wołać: 
Jezu, ufam Tobie! Pomódl się: Jezu, bądź ze mną, gdy jestem głęboko 
udręczony. Bądź ze mną, gdy mam problemy z życiem.  

 

3 czerwca 2021, czwartek – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa         Wj 24,3-8; Ps 116,12-18; Hbr 9,11-15; Mk 14,12-26 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  
TO ODKRYĆ MOC KRWI CHRYSTUSA 

Hbr 9, 13-14 
Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się 
zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, to o ile bardziej Krew 
Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako 
nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście 
służyć mogli Bogu żywemu.  

 

Potrzebujemy odkryć moc Krwi Chrystusa, którą On przelał na Golgocie. 
Gdy jesteśmy chorzy oddawajmy siebie mocy Krwi Chrystusa. Gdy 
jesteśmy bezradni oddawajmy siebie mocy Krwi Chrystusa. Gdy jesteśmy 
przegrani oddawajmy siebie mocy Krwi Chrystusa. Gdy jesteśmy smutni 
oddawajmy siebie mocy Krwi Chrystusa, bo tylko Ona ma moc 
wyprowadzić nas z naszego nieszczęścia, smutku czy choroby.  

 

Czy odkryłeś moc Krwi Chrystusa w swoim życiu? Czy zanurzasz w niej 
swoje braki, zranienia i umordowanie? Pomódl się: Jezu, daj mi odkryć 
moc Twojej Krwi. Daj mi głęboko doświadczyć błogosławieństwa Twojej 
Krwi.  
 

4 czerwca 2021, piątek               Tb 11,5-18; Ps 146,1-10; Mk 12,35-37 
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO ODKRYĆ ARCHANIOŁA RAFAŁA 
Tb 11, 4-8 

Rafał zaś rzekł do Tobiasza: „Jak tylko wejdziesz do swego domu, 
natychmiast oddaj cześć Panu, Bogu twemu, Jemu składając 
dziękczynienie; potem się zbliżysz do swego ojca i pocałujesz go, i 
bezzwłocznie posmarujesz jego oczy żółcią z tej ryby, którą masz przed  


