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Jezus Chrystus Zmartwychwstał ALLELUJA!!!  
Radujmy się i chwalmy Pana całym sercem. 
Żyjemy w Duchu Świętym namaszczeni i obdarowani charyzmatami dla posługi ewangelizacyjnej.  
Owoce Ducha Św rozpoznajemy w naszym życiu - miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, 
dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.  
 
Dziś Słowo ukazuje nam człowieka, który nie zadawala się przykazaniami, chce czegoś więcej.  
Jezus mówi - „Jednego Ci brakuje – sprzedaj wszystko co masz, rozdaj ubogim i pójdź za Mną”. 
Nie poszedł za Jezusem, odszedł smutny i nie wiemy co stało się w jego życiu... 
 
Pieniądz jest potrzebny -  kupujemy mieszkania, a nawet budujemy domy, jeździmy 
samochodami, musimy codziennie coś kupować...pieniądze są niezbędne, a Jezus mówi sprzedaj 
wszystko co masz, jak to odnieść do nas?  
Papież Franciszek mówi o światowości, w której pieniądz w życiu człowieka może zająć miejsce 
Boga. Ekonomia – zysk, pomnażanie pieniędzy, biznes staje się siłą napędową naszego 
życia...obroty walutowe na giełdzie, inwestycje mogą zdominować  życie człowieka, który już nic 
za tym nie widzi.  
Katastrofa finansowa może tak mocno rozbić życie człowieka do granic samobójstwa.  
Tymczasem życie chrześcijańskie to inny świat – to świat wolności, aby móc kochać.  
Słowo Boże w wielu miejscach mówi - 
Łk 5, 27-32 powołanie Mateusza - Lewiego 
Łk 12, 13-21 ostrzeżenie przed chciwością 
Łk 12, 32-34 Gdzie jest skarb wasz, tam będzie serce wasze 
Łk 19,1-10 Zacheusz – dziś zbawienie stało się udziałem tego domu 
1 Tm 6, 6-10 Korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy 
2 Kor 9, 6-10 Radosnego dawcę miłuje Pan 
Jk 5, 1-6 Bogactwo wasze zbutwiało 
 
 
Duch Święty rozlewa miłość w naszych sercach … bogactwem naszym są dobre uczynki – 
dzielenie się tym co posiadam. Trzeba też uczyć tego dzieci, szczególnie mówię to do małżonków 
naszej wspólnoty. Skąpstwo i pazerność jest dużą dysfunkcją człowieka. Porozmawiajcie dziś o 
waszych pieniądzach w świetle Ducha Świętego. Przypomnijcie sobie waszą hojność i 
bezinteresowność w obdarowywaniu ludzi, nie tylko pieniędzmi ale dobrym słowem, akceptacją, 
czasem i umiejętnością wysłuchania ich. Jezus mówi: „zdobywajcie sobie przyjaciół niegodziwą 
mamoną” – powiedzcie w jaki sposób to robicie?  
 
Przyjaźń jest wielkim darem Boga. Jezus zaprasza nas -  nazywa nas swoimi przyjaciółmi. To 
dzięki Jezusowi potrafimy się otworzyć przyjaźnie na ludzi i we wspólnocie jest tyle przyjaznych 
pięknych relacji. Wspólnota staje się rodziną w przymierzu z Bogiem. Dziękujmy za przyjaciół. 
Budujmy przyjaźń, bądźmy bezinteresowni w posługiwaniu.  
Kilka lat temu na spotkaniu wtorkowym ktoś w konferencji powiedział – twoje pieniądze nie są 
twoją własnością. Wszyscy podnieśli głowy nie dowierzając, mówił dalej twoje pieniądze są 
własnością Boga – czy tak jest naprawdę?   



Duch Święty daje wolność i wprowadza na drogę radykalizmu ewangelicznego, to dotyczy twojej 
przestrzeni posiadania, ale też obejmuje przestrzeń naszych relacji. Tu należałoby mówić o 
czystości i czystych relacjach, przestrzeń Twoje pracy, która też ściśle wiąże się z 
wynagrodzeniem, są ludzie, którzy potrafią pracować bezinteresownie, bez wynagrodzenia. 
Spróbujmy porozmawiać, podzielić swoim doświadczeniem wolności w tych przestrzeniach , a 
więc twoje finanse, twoje relacje z ludźmi, twoja praca , Twój kontakt z ludźmi – jak 
zagospodarowujesz? Ile czasu przeznaczasz na ewangelizację, ile pieniędzy przeznaczasz na 
ewangelizację. Na ile twoje spotkanie z ludźmi, rozmowy są przestrzenią ewangelizacji. Czy 
dopuszczasz Ducha Świętego do swoich pieniędzy, aby przez ciebie działał w różnych miejscach, 
szczególnie w pracy. 
 
 
 
 
Plan spotkania: 
 

1. Modlitwa: Przyjdź Duchu Święty ja pragnę… 

                    Psalm 33 – odczytać wspólnie i modlitwa spontaniczna wersetami… 
                    Dziś jest czas by oddać Bogu chwałę… 
                    Uwielbienie Jezusa spontaniczne…..modlitwa językami…. 
                    Chcę wywyższać Imię Twe… 

2. Dzielenie się – Co Jezus zrobił dla ciebie – co ty zrobiłeś dla Jezusa ( około 15 min ) 
Szukajcie wpierw królestwa Bożego… 

3. Mk 10,17-25 wspólnie odczytać i 5 min ciszy – rozważanie słowa 

Konferencja ks. Romana 
Dzielenie się według pytań z konferencji – w tekście podkreślone ( około 45 min ) 

4. Modlitwa – Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie… 

                      Modlitwa dziękczynna spontaniczna 
                      Łaską jesteśmy zbawieni… 
                      Prośby i wstawiennictwa 
                      Jezu, Tyś jest światłością mej duszu… 
Ojcze nasz… 
Jezu jedyny Pasterzu… 
Benedykcja… 
Śpiewanie…Każdy dzień jest zwycięstwem… Słońce niech wschodzi tam gdzie ty… 


