
CZERWIEC  2021 – ZAWSZE SIĘ RADUJCIE 
 
1Tes 5, 15-22 
Prosimy was, bracia, abyście uznawali tych, którzy wśród was pracują, którzy przewodzą wam i 
w Panu was napominają. Ze względu na ich pracę otaczajcie ich szczególną miłością! Między sobą 
zachowujcie pokój! Prosimy was, bracia, upominajcie niekarnych, pocieszajcie małodusznych, 
przygarniajcie słabych, a dla wszystkich bądźcie cierpliwi! Uważajcie, aby nikt nie odpłacał złem 
za złe, zawsze usiłujcie czynić dobrze sobie nawzajem i wobec wszystkich! Zawsze się 
radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża 
w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście,  proroctwa nie lekceważcie!  Wszystko 
badajcie, a co szlachetne - zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. 
 
Czerwiec to miesiąc słońca – rozkwitło lato i zaczynają się wakacje. Teraz są najdłuższe dni. Teraz 

można wyskoczyć do Łagiewnik, Lichenia czy na Jasną Górę. Bardzo lubię czerwiec. 

Maj to miesiąc najpiękniejszy – Maryja i Duch Święty. Wszystko rozwija się, rośnie, rozkwita. Dziękuję 

Bogu za nasze spotkanie w dniu Pięćdziesiątnicy w Świątyni Opatrzności Bożej i za powrót do spotkań 

wtorkowych. Mam nadzieję że rodziny WŻ również już liczniej spotykają się w niedzielnych, 

miesięcznych spotkaniach. Czerwiec to miesiąc Jezusa – serce Jezusa. To czas rozwoju naszej przyjaźni 

z Jezusem „Jezu cichy i pokornego serca uczyń serce moje według serca Twego”. 

Chcę podsumować ten rok naszej formacji. Chrzest w Duchu Świętym pozwala nam narodzić się na 

nowo z Ducha, staję się nowym człowiekiem, wybierasz drogę życia z Jezusem to znaczy drogę według 

Ducha. „Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, 

wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, 

niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym 

podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy 

dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą” (Ga 5, 19-21). Chrzest w Duchu Świętym prowadzi 

nas w świat Ducha i rodzą się w nas owoce Ducha –  

„Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, 

wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa. 

A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i 

pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy„ (Ga 5, 22-25). O jak bardzo 

potrzebujemy ludzi, którzy żyją według Ducha, którzy w swoich środowiskach pojawiają się w 

przestrzeni owoców Ducha. Sama ich obecność jest świadectwem o Jezusie, tacy mogą być sługami 

Jezusa i Duch Święty może przez nich działać w świecie. Charyzmat to jest dar dany nam dla budowania 

Królestwa Bożego. Charyzmat to Duch Święty, który działa dziś w świecie przez ludzi, którzy żyją 

według Ducha -działa w określony sposób. Wszyscy jesteśmy charyzmatykami – pozwólmy aby Duch 

Święty przez nas działał w naszej zwykłej codzienności, w naszym domu, pracy i gdziekolwiek będziemy, 

nie pozwólmy aby jakiekolwiek wirusy zachwiały charyzmatycznością naszej codzienności. Dla tego 

trzeba codziennie oddawać się Duchowi Świętemu i to na początku dnia. To wołanie „przyjdź Duchu 



Święty, napełnij moje serce miłością Boga…” ma być refrenem naszej nieustającej modlitwy 

gdziekolwiek jesteśmy. Radość ma zdominować nasze serce, w którym Duch Święty rozlał swoją miłość. 

Gdzie jest miłość – tam jest radość, która jak blask słońca świeci wokół i przyciąga ludzi, którzy często 

są smutni i zatroskani „Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech 

będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! O nic się już 

zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i 

błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł 

waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie” (Flp 4,4-7). Radość to stan ducha a nie rozbudzona emocja 

– to stan szczęścia, której źródłem jest Bóg, który kocha nas, przebacza nam i jest blisko. Promieniować 

radością to nasze powołanie, nasza misja, która objawia ludziom oblicze Boga, który jest radosny. 

“Boże, po stokroć święty, mocny i… uśmiechnięty – 

iżeś stworzył papugę, zaskrońca, zebrę pręgowaną – 

kazałeś żyć wiewiórce i hipopotamom – 

teologów łaskoczesz chrabąszcza wąsami – 

dzisiaj, gdy mi tak smutno i duszno, i ciemno – 

uśmiechnij się nade mną”. 

[J. Twardowski] 

Jeśli uwierzyłeś w miłość to jest ona w twoim sercu. Dziękczynienie w każdym położeniu – nie tylko gdy 

czujesz się dobrze, trzeba też dziękować za trudne doświadczenia, problemy, upadki. Dziękczynienie to 

podstawowy akt wiary, który wyrażamy Bogu to, że wszystko mamy od Niego. Kto nie dziękuje staje się 

nikczemnikiem, jego serce staje się jak kamień. Twoje myślenie wyraża przekonanie, że wszystko 

zawdzięczasz sobie, twardość serca nie tylko oddala cię od Boga ale też od ludzi. Pycha rośnie i postawa 

roszczeniowa w stosunku do Boga i ludzi – stajesz się nikczemnikiem i to jest bardzo poważny grzech. 

Duch niech rozpala miłość w twoim sercu, przywołuj Ducha Świętego najlepiej w śpiewie językami, 

śpiewaj Panu i tańcz dla Pana, uwielbiaj Go, zachęcaj też innych i wprowadzaj ich w świat Ducha. Duch 

będzie mówił do was i przez was. Bądź otwarty na Słowo Pana. Pamiętaj, że Duch proroczy obficie dany 

przyjaciołom Jezusa. Niech Pan przemówi przez ciebie, odrzuć wszelkie troski, które mogą cię 

przygnębić, ukierunkować na tor materialnych osiągnięć, przyjemności zmysłowych czy hulaszczego 

trybu życia, nie taką drogą chce prowadzić cię Pan. Pan chce abyś był radosnym dawcą wszystkiego co 

posiadasz. 

 

 

 

 



 

Plan spotkania: 

  

1.      Modlitwa: Wzywam Cię, Duchu przyjdź (jak spragniona ziemia rosy)... 

                    Psalm 23 – odczytać wspólnie i modlitwa spontaniczna wersetami… 

                    Pan jest Pasterzem moim... 

                    Uwielbienie Jezusa spontaniczne…..modlitwa językami…. 

                    Chcę wysławiać imię Twe… 

2.      Dzielenie się – Co dokonał Jezus w moim życiu? Co ja zrobiłem dla Niego w przestrzeni 
ewangelizacji? ( około 15 min ) 

Każdy dzień jest zwycięstwem… 

3.      1 Tes 5, 12-22 - odczytać i 5 min ciszy 

      dzielenie się: co Pan powiedział do mnie w tym Słowie (20 min.) 

4.      Jak dobrze jest dziękować Ci Panie… Modlitwa dziękczynna spontaniczna 

   Jezu Tyś jest Światłością mej duszy… modlitwa - prośby 

Konferencja ks. Romana 

Pogłębienie:  

Litania do Serca Jezusa – może być odśpiewana 

Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię… 

Ojcze nasz… 

Jezu jedyny Pasterzu… 

Benedykcja… 


