
Spotkanie „Wolność w Duchu Świętym” – 15.12.2010      

„Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż 

duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli 

jednak pozwolicie się prowadzid duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa.  Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki 

rodzą się z ciała: nierząd, nieczystośd, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiśd, spór, zawiśd, 

wzburzenie, niewłaściwa pogoo za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrośd, pijaostwo, hulanki i tym podobne. Co do 

nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie 

odziedziczą. Owocem zaś ducha jest: miłośd, radośd, pokój, cierpliwośd, uprzejmośd, dobrod, wiernośd, łagodnośd, 

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. Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie 

zazdroszcząc.” Ga 5,16-26 

1. Co powstrzymuje cię przed całkowitym poddaniem się Duchowi Świętemu? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Jak (konkretnie) możesz wykorzystad każdy z Darów duchowych dla swojej rodziny i przyjaciół? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. Przeczytaj list do Galatów 5,16-26. Co w tobie pozostaje pod władzą ciała? Co musisz zrobid, by 

przezwyciężyd pragnienia cielesne? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Zadania: 

1. Bądź mężczyzną, który każdego dnia zawierza się Bogu. Zrób postanowienie, że odtąd będziesz 

codziennie poddawał się Duchowi Świętemu! 

2. Bądź mężczyzną, który wykorzystuje Dary Ducha Świętego.  Proś Boga, by pomagał robid ci z nich dobry 

użytek. Przez kolejny tydzieo codziennie proś o kolejny z Darów Ducha Świętego 

3. Bądź mężczyzną, który rozpala dar Boży. Znajdź przyjaciela – kapłana lub świeckiego – poproś go o 

modlitwę w twojej intencji. To pomoże ci tworzyd się na dar Bożego Ducha.  

Zadania z listopada: 

1. Bądź mężczyzną, który się nawraca. Zrób porządny rachunek sumienia i, jeśli jesteś katolikiem przystąp do 

sakramentu pojednania. Zero wymówek! 

2. Bądź mężczyzną, który walczy z pokusami przy pomocy Słowa Bożego. Po odkryciu swoich „źródłowych grzechów” 

poszukaj w Biblii krótkich fragmentów na ich temat i naucz się ich na pamięd tak, byś w obliczu rodzącej się 

pokusy mógł pokonad szatana Słowem Bożym. 

3. Bądź mężczyzną, który każdego dnia wzrasta w swoim męstwie. Zawsze przed snem rób rachunek sumienia i 

postanów, że będziesz się spowiadał przynajmniej raz w miesiącu. 

Dziękczynienie za ochronę Św. Józefa 

Boże, nieskooczenie dobry, który stworzyłeś wszystko poprzez Swoją miłośd i władasz światem w swej 

niewysłowionej opatrzności, z głębi serca dziękujemy Ci za Twe niezliczone łaski, które nam dajesz, a 

szczególnie za przywilej przyjęcia Św. Józefa za naszego patrona i orędownika, który z miłością troszczy się o 

nasze dobro. Z pomocą Twej łaski we wszystkim naśladując św. Józefa pragniemy okazad się godnymi 

Twojej przychylności. Obyśmy byli godni nazywad się dziedmi Boga, bradmi Chrystusa i synami Maryi. Amen. 


