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Okres Zwykły 
  

Poniedziałek 7.09.2020 

Św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika 

Łk 6, 6-11 

Bóg jest przede wszystkim Bogiem Życia. Życia, które ma swoje 
źródło w miłości. Miłość to podstawowe kryterium, którym kieruje się 
Pan wobec ludzi. Nie jest absolutnie władcą, który kieruje swoimi 
niewolnikami, napawając się oddawaną mu czcią. Bóg przede 
wszystkim kocha. Wszelkie prawa, które ustanowił, wynikają z miłości. 
Szabat również został ustanowiony z miłości i by człowiek mógł 
okazywać miłość Stwórcy. Podążając takim tokiem myślenia, to 
człowiek uzdrowienia powinien doświadczyć przede wszystkim w 
czasie Szabatu, w czasie święta. I tak się stało, Bóg dokonał Dzieła 
Zbawienia w czasie święta Paschy. Czy moja postawa wobec praw 
Bożych ma swoje źródło w miłości do Boga? 

 

Wtorek 8.09.2020 

Święto Narodzenia NMP 

Mt 1, 18-23 

Wydarzenia związane z narodzeniem Jezusa pokazują nam 
postawy Maryi i Józefa. Maryja szczerze ufała Bogu, miała głębokie 
przekonanie, że Bóg ją prowadzi i opiekuje się nią. Święty Józef 
początkowo miał więcej wątpliwości. Bał się i próbował wdrożyć w 
życie swój własny plan. Dopiero po nadzwyczajnej boskiej interwencji 
przyjął Jego niełatwą wolę. Przyjrzyj się ostatnim wydarzeniom z 
twojego życia. Która postawa jest Ci bliższa? Porozmawiaj o tym z 
Jezusem.  
 



Środa 9.09.2020 

Św. Piotra Klawera, prezbitera 

Łk 6, 20-26 

Jezus kolejny raz spogląda na mnie i kolejny raz chce przemówić 
bym zrozumiał. Co dziś zrobiłem by być jego uczniem?  

Dziś zestawia szczęście, błogosławieństwo z nieszczęściem i 
lamentowaniem. Zupełnie odwraca te pojęcia, zmienia ich znaczenie. 
Nie odczuwałem szczęścia, gdy doskwierał mi głód, gdy płakałem, gdy 
ludzie śmiali się i piętnowali moją wiarę. Czy moja sytość, pieniądze i 
uznanie innych jest powodem mojego lamentowania i nieszczęścia? 
Dlaczego Jezus tak czyni? 

W perspektywie nieba wszystko co znam się zmienia. Jak 
niesamowita i wspaniała musi być ta niebieska rzeczywistość. 
 

Czwartek 10.09.2020 

Łk 6, 27-38 

Jezus nieustannie uczy nas miłości do drugiego człowieka. Hartuje 
moje serce w miłości do naszych nieprzyjaciół. Zastanów się, kto 
ostatnio niezbyt przyjaźnie na ciebie spojrzał. A może jest ktoś, kto cię 
zranił, wyrządził ci jakąś przykrość? Czy wybaczyłeś tej osobie? Może 
jeszcze nie, może odkładasz to na później? Spróbuj teraz w Imię Jezusa 
wybaczyć tej osobie. Z Jezusem, dzięki Jego łasce, jest to łatwiejsze. Jeśli 
to możliwe, uczyń jakieś dobro tej osobie, może ofiaruj Komunię Świętą 
w intencji tej osoby. 
 

Piątek 11.09.2020 

Łk 6, 39-42 

Jak wygląda twój stosunek do innych wierzących? Czy 
rozmawiając z nimi nie starasz się przypadkiem udowodnić im lub 
sobie, że jesteś bardziej wierzący, bliżej Boga, lepiej znasz Jego wolę, 
nawet wobec innych osób? 



Jezus mówi, że każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego 
nauczyciel. Czy możesz więc, porównywać się z innymi, gdy, tak jak 
każdy człowiek, posiadasz niejedną ,,belkę w oku”?  

Tylko Nauczyciel może pomóc ci ją dostrzec i usunąć, i tym 
samym działać przez ciebie. Usuwaj swoje belki, a wtedy Bóg będzie 
mógł usuwać drzazgi u innych.  
 

Sobota 12.09.2020 

Najśw. Imienia Maryi 

Łk 6, 43-49 

Panie, chcę uczyć się budować moje życie, żłobiąc fundament w 
skale. Czy wykuwam podłoże pod bliskość z Tobą, szukając Cię w 
Słowie i Eucharystii? Czy wybieram zgłębianie mojej psychiki, która 
współdziała z duchem i ciałem? Czy podejmuję trud dbania o ciało, 
które jest Twoją świątynią i zadanym darem? 

 

Niedziela 13.09.2020 

XXIV Niedziela Zwykła 

Mt 18, 21-35 

Jezus zachęca cię do przebaczania zawsze i wszędzie bez względu 
na okoliczności, miejsca i osoby. Nie jest to łatwe zwłaszcza tam, gdzie 
są uzasadnione urazy. Dlaczego On cię do tego zaprasza? Bo wie, że 
„przebaczenie jest przywróceniem sobie wolności, jest kluczem w 
naszym ręku do własnej celi więziennej” (ks. Stefan Wyszyński). 
 

Poniedziałek 14.09.2020 

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 

J 3, 13-17 

Krzyż i jego zbawcze następstwa są największym darem, jaki Bóg 
nam dał. Nie ma większego wyrazu miłości, jak odkupienie naszych 
grzechów. Jak otwarcie nam bram nieba, jak uwolnienie nas od śmierci 



wiecznej. Jan Paweł II przytulał się do krzyża. Kochany bracie, kochana 
siostro, proponuję ci, abyś wziął krzyż, który masz w domu i się do 
niego przytulił. Zamknij oczy. Przytulaj krzyż całą swoją duszą, nie 
musisz nic mówić, niech twoje serce będzie pełne wdzięczności i 
uwielbienia Boga, który cię kocha. 
 

Wtorek 15.09.2020 

NMP Bolesnej 

Łk 7, 11-17 

Spróbuj sobie wyobrazić, zobrazować. Wdowa odprowadza 
swojego jedynego syna w kondukcie żałobnym.  

Potworny ból i bezsilność, śmierć. W drodze, spotkanie z Jezusem. 
Nie płacz! Dotyk noszy... Nowe życie... 

Może w tej chwili przeżywasz pustynię, kryzys, grzech i jego 
konsekwencje..., to wszystko zaciągnęło cię do grobu.  

Leżysz na noszach, umarłeś. Trwaj, pomimo... Pan przyjdzie i 
dotknie... 
 

Środa 16.09.2020 

Śś. męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa 

Łk 7, 31-35 

Słuszność ma mądrość, a ta pochodzi od Boga. 
Czy nie nazbyt szybko oceniasz innych po ich wyglądzie lub 

postępowaniu? Czy nie roztrząsasz życia innych, porównując je ze 
swoim? Przyjrzyj się mądrości Bożej czytając Księgę Mądrości z Pisma 
Świętego. To jest wielka szkoła życia, dana nam od Pana. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Czwartek 17.09.2020 

Św. Roberta Bellarmina, biskupa i doktora Kościoła lub św. 

Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa 

Łk 17, 36-50 

Jezus w dzisiejszej Ewangelii spotyka dwie osoby: faryzeusza 
Szymona oraz kobietę, o której wiemy, że prowadziła w mieście życie 
grzeszne. Można pomyśleć, że przypowieść o dłużnikach mówi do nich 
i o nich. Jezus każdej osobie wybacza grzechy, niezależnie od tego ile 
ich jest. Natomiast bardziej od grzechów, które wybacza, interesuje go 
miłość. Szuka i pragnie twojej miłości i pyta dzisiaj jaka jest twoja 
miłość do Boga? 

 

Piątek 18.09.2020 

Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski 

Łk 2, 41-52 

Jezus dziwił się, że rodzice tak długo Go szukali. Przecież właśnie 
oni powinni byli wiedzieć, dlaczego i gdzie mógł zostać. Oni jednak nie 
zrozumieli tego, co im powiedział.  

 Skoro Maryja i Józef obcując z Jezusem niemal bez przerwy, nie 
wszystko potrafili zrozumieć, to o ileż więcej starania w poznawanie 
Pana musimy włożyć my, aby znać Jego wolę i rozumieć to, co nas 
spotyka. 

Odpowiedz sobie, prosząc o światło Ducha Świętego, jak możesz 
jeszcze więcej i częściej obcować z Bogiem przez medytację i 
kontemplację, oparte na Jego słowach zawartych w Piśmie św. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sobota 19.09.2020 

Św. Januarego, biskupa i męczennika 

Łk 8, 4-15 

(...) aby patrząc, nie widzieli, i słuchając, nie rozumieli. 
Bardzo wiele rozważań napisano do przypowieści o siewcy, a sam 

Jezus wyjaśnia jej sens. Jak jednak rozeznać, czy ja jestem ową "żyzną 
ziemią" i czy rzeczywiście potrafię słuchać tak, bym wydawał owoce? 

Chcę umieć słuchać Bożego słowa, a czy wiem o czym mówi do 
mnie moja żona/mąż, przyjaciel, kolega z pracy/studiów? Czy mam 
cierpliwość wysłuchać własnych dzieci? No i wreszcie, czy wiem co 
naprawdę mają w sercach, czy czują się przeze mnie naprawdę 
rozumiani? 
 

Niedziela 20.09.2020 

XXV Niedziela Zwykła 

Mt 20, 1-16a 

Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? 

Stań dzisiaj przed Bogiem i z Jego pomocą sprawdź, czy w życiu 
codziennym pragniesz po ludzku sprawiedliwości, czy tak jak Bóg 
skłaniasz się, by raczej okazywać dobroć i miłosierdzie? 

On wie, że sroga kara nie zawsze buduje człowieka, czasem 
dobroć i dłoń, podane komuś wtedy, gdy na to nie zasługuje, bardziej 
przemawia do jego serca i otwiera mu oczy na własne postępowanie. 

Proś Pana, byś patrzył na innych i na siebie Jego oczami i 
postępował według Jego Serca. 
 

Poniedziałek 21.09.2020 

Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty 

Mt 9, 9-13 

Czy zdarzyło Ci się kiedyś, że odmówiłeś zrobienia czegoś dla 
Boga, albo dla wspólnoty, ponieważ nie czułeś się wystarczająco godny 
lub sprawiedliwy dla tego zadania? Jeśli tak, to wiedz, że jest to pokusa. 



Zwykła, kłamliwa próba złego ducha odciągnięcia cię od Bożych 
planów, do których Pan chciał cię wykorzystać. Czy wierzysz w to, że 
Jezus zna każdą twoją słabość, ale cię nie potępia, ani nie ocenia, tylko 
czeka z dłońmi pełnymi łask, aż poprosisz Go o pomoc z walką z nimi? 
Czeka, aż zaprosisz Go do środka. Nie czeka, aż osiągniesz jakiś poziom 
doskonałości, czeka tylko, aż Go zaprosisz. Wówczas Pan może uczynić 
w tobie i poprzez ciebie wszystko, co jest Jego wolą. To Pan uzdalnia 
wybranych, a nie wybiera tylko już tych ukształtowanych.  
 

Wtorek 22.09.2020 

Łk 8, 19-21 

Stając dziś przed Panem zastanów się, czy jesteś Jego bratem. Czy 
Słowo Boże jest obecne w twoim życiu, czy jesteś wierny praktyce 
codziennego Namiotu Spotkania. Czy w czasie osobistej modlitwy 
pytasz Pana, co mówi konkretnie do ciebie, czy szukasz Jego woli 
względem twojego życia. A potem, czy pamiętasz o niej, czy usłyszane 
Słowo faktycznie wypełniasz, przemieniasz swoją codzienność w Jego 
świetle. 

Środa 23.09.2020 

Św. Pio z Pietrelciny, prezbitera  

Łk 9, 1-6 

… głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie. 
Proś Ducha Świętego, by na tej modlitwie otworzył oczy twojej 

duszy na twoje własne codzienne postępowanie. Zwróć uwagę na 
twoje reakcje, odruchowe słowa, ilość rozdawanych uśmiechów do 
bliskich, ale też wobec obcych gdziekolwiek jesteś. Nie trzeba wiele 
robić, by być świadkiem Ewangelii i szerzyć dobro. Pan sprawi resztę. 
 

 

 

 

 

 



Czwartek 24.09.2020 

Łk 9, 7-9 

Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i 
był zaniepokojony. 

Jezus czynił dobro, Herod nie rozróżniał dobra i zła 

Czy dostrzegam łaski, którymi obdarza mnie Pan? 

Czy serce me raduje się drobiazgami? 

Czy z ufnością przyjmuję przeciwne rozwiązania, które wymagają 
ode mnie działania? 

Czy dostrzegam dobro, które Jezus czyni w moim życiu? (wypisz 
parę szczegółów choćby z poprzedniego dnia), a na koniec modlitwa 
dziękczynna: 

Dziękuję Bogu za pokój i radość, które pozwala zachować mi 
godność Dziecka Bożego. 

Piątek 25.09.2020 

Bł. Władysława z Gielniowa 

Łk 9, 18-22 

Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich. 
Namiot Spotkania jest naszą osobistą rozmową z Bogiem. Przez 

Namiot Spotkania Pan może nas prowadzić każdego dnia, przygotować 
nas na zdarzenia, które nastąpią, bo tylko On je zna i tylko On wie, jak 
powinniśmy najlepiej zareagować; może nam wlać w serca pokój 
wobec zewnętrznych burz i rozterek; może też wzbudzić święty 
niepokój wobec spraw, które wydają nam się dobre, a w rzeczywistości 
takie nie są; może wyczulić nasze serca na innych ludzi, a także 
otworzyć nas na stanięcie w prawdzie wobec własnych niedociągnięć i 
wskazać nam, jak się z nimi uporać. Może jeszcze zrobić dla nas dużo, 
dużo więcej, jeśli tylko my poświęcimy codziennie chwilę czasu, by 
porozmawiać z Nim sam na sam.  

Na ile jesteś wrażliwy na Boże wskazówki? Czy chcesz je usłyszeć 
i wprowadzać w życie? 

 



Sobota 26.09.2020 

Śś. męczenników Kosmy i Damiana lub śś. męczenników 

Wawrzyńca Ruiz i Towarzyszy 

Łk 9, 43b-45 

Czy są takie sytuacje, przestrzenie, gdzie jestem przekonany, że 
świetnie rozumiem to, kim jest Jezus, jaka jest Jego nauka, co to znaczy 
wierzyć i kochać Go? Przedstaw Jezusowi te swoje przekonania – i 
zapytaj Go, czy to rzeczywiście Jego nauka… 

 

Niedziela 27.09.2020 

XXVI Niedziela Zwykła 

Mt 21, 28-32 

Stań w prawdzie przed Panem i przed samym sobą. Jak wygląda 
wypełnianie woli Bożej w twoim życiu? Czy starasz się ją rozeznawać? 
Ile serca w to wkładasz? 

 

Poniedziałek 28.09.2020 

Św. Wacława, męczennika 

Łk 9, 46-50 

Co decyduje o wielkości człowieka w oczach Boga? Czy mnogość 
jego wspaniałomyślnych czynów? Czy może jakieś cuda, które uprosił? 
A może jego wytrwałość w pobożności? Pan Jezus odpowiada prosto, 
bycie jak dziecko wobec Boga. Zastanów się co to znaczy? Dzieckiem 
trzeba się opiekować i wymaga ono opieki od rodzica, bo wie, że samo 
sobie nie poradzi. Czy moja relacja z Bogiem opiera się na ufnym 
zawierzeniu i oczekiwaniu od Boga opieki w rozwoju duchowym? Czy 
wierzę, że Bóg kocha mnie miłością bezwarunkową? Czy ja potrafię 
kochać Boga bezwarunkowo? Czy jestem świadomy swoich ograniczeń 
jako człowiek uwikłany w grzech? Czy czuję, że potrzebuję Boga? A 
może ulegam pokusie, że muszę spełniać pewne warunki, żeby Bóg 
spojrzał na mnie łaskawie?  
 



 

 

Wtorek 29.09.2020 

Święto śś. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała 

J 1, 47-51 

Po przeczytaniu słów dzisiejszej Ewangelii, zastanów się głęboko i 
odpowiedz Jezusowi, dlaczego w Niego wierzysz. Maryja pomoże ci 
odnaleźć prawdziwą odpowiedź. 
 

Środa 30.09.2020 

Św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła  

Łk 9, 57-62 

Jezus wypowiada słowa, które mogą się nam w pierwszej chwili 
wydać nie tylko dziwne, ale wręcz zatrważające. Jednak przeczytaj ten 
tekst kilkakrotnie i bardzo wolno. Z pewnością rozpoznasz, które słowa 
dotyczą ciebie. 

Niech Duch Święty pokaże ci, jak wyglądało twoje kroczenie za 
Jezusem w poszczególnych okresach życia. Czy dziś powinno się coś 
zmienić? Jeśli tak, postaraj się podjąć odpowiednią decyzję. 
 

Czwartek 1.10.2020 

Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła 

Łk 10, 1-12 

Proste pytanie: czy jesteś gotowy, by wyjść ze „strefy komfortu”, 
by poświęcić się dla Jezusa? Przyjrzyj się temu, co sprawia, że boisz się 
zrobić krok, aby odpowiedzieć na wezwanie, które Jezus składa w 
twoim sercu. To wezwanie może być do „szerokiego świata”, do działań 
na szeroką skalę, a może jest do najbliższych, tych, z którymi żyjesz pod 
jednych dachem. Czy słyszysz to wezwanie? Jesteś Jezusowi niezbędny 
– nikt za ciebie nie wykona tego wezwania. Porozmawiaj z Nim o tym. 
 



Piątek 2.10.2020 

Świętych Aniołów Stróżów 

Mt 18, 1-5. 10 

Małe dziecko jest ufne, prostolinijne, daje się prowadzić nie 
dyskutując, którędy lepiej pójść. Małe dziecko naśladuje dorosłego i 
chce z nim pokonać najtrudniejszą nawet drogę, nie bacząc na swoje 
własne siły i umiejętności; mierzy świat miarą tego, który je prowadzi, 
ufając mu bezgranicznie.  

Czy ty tak samo ufasz Bogu? Czy pozwalasz Mu się prowadzić, 
rozeznając Jego wolę? Czy mierzysz siły na zamiary (Jego zamiary 
wobec ciebie), prosząc Go o pomoc, gdy ty nie czujesz się na siłach 
wykonać powierzonego ci zadania? 

A może zazwyczaj mierzysz zamiar podług swoich słabych sił, nie 
ufając w Bożą wszechmoc, i rezygnujesz z podjęcia wyzwania, do 
którego jesteś powoływany? 

Stań ze szczerym sercem dziś przed Panem, zweryfikuj swoje 
postępowanie i, jak napisał Mickiewicz w Pieśni Filaretów, „mierz siły 
na zamiary, nie zamiar podług sił”. Bóg ci pomoże. 

 

Sobota 3.10.2020 

Łk 10, 17-24 

Bycie apostołem Boga to ogromna radość z więzi z naszym 
Panem. To radość i sens naszego życia. Bóg oczekuje tylko mojej zgody. 
Pragnie, abym choć leciutko uchylił drzwi mojego serca. On pragnie 
także, abym chciał dla niego być świadectwem wobec innych ludzi. 
Abym łowił dla Niego serca innych ludzi. We wszystkie potrzebne 
narzędzia i dary On sam nas wyposaża. Zamknij oczy i pomyśl, czy 
pragniesz być Jego apostołem? Jaka część twojego serca jeszcze się 
waha przed powiedzeniem Jezusowi tak? Jezu, jeśli taka jest Twoja 
wola, proszę uczyń mnie swoim narzędziem miłości, uczyń mnie 
swoim apostołem. 
 

Niedziela 4.10.2020 



XXVII Niedziela Zwykła 

Mt 21, 33-43 

W oryginalnym kontekście, przypowieść Jezusa dotyczyła 
oczywiście Izraela, jako narodu wybranego, który odrzucał nauki 
proroków, a w końcu odrzucił i Mesjasza. Ale czy dzisiaj to my, katolicy, 
nie czujemy się trochę jak ów Naród Wybrany? Czy nie kusi mnie 
często by oceniać ludzi, sądzić, a może nawet okazywać jakieś 
politowanie, gdy nie żyją po katolicku? Czy moje spojrzenie na 
drugiego człowieka jest rzeczywistą troską o jego zbawienie, czy raczej 
folgowaniem własnej pysze, bo uważam się za kogoś bliższego Bogu? 
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