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Poniedziałek 5.10.2020 

Św. Faustyny Kowalskiej, zakonnicy 

Łk 10, 25-37 

Bóg daje nam zadanie do wykonania. Zadanie, które mamy wykonywać 
całe swoje życie. Mamy miłować Pana, Boga swego całym swoim sercem, 
całą duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a bliźniego jak siebie 
samego. Zastanów się głęboko, z którą częścią zadania danego przez Pana 
Boga masz największą trudność? Kogo najtrudniej jest ci pokochać? Boga? 
Drugiego człowieka? A może samego siebie? Pomyśl, jak popracować nad 
sobą, co możesz zmienić, aby każdego dnia starać się jak najlepiej 
wykonywać to dane nam zadanie i aby nie było ono obowiązkiem, a 
radością. 
 

Wtorek 6.10.2020 

Św. Brunona, prezbitera 

Łk 10, 38-42 

Kolejny raz odnajdź się dziś w tych postaciach. Czy jesteś zasłuchaną, 
zapatrzoną w Pana Marią? Czy może stąpająco twardo po ziemi, perfekcyjną, 
dbającą o wszystko, zabieganą Martą? Na co masz czas, a na co go w 
codziennym biegu nie znajdujesz? Czy jesteś pełen ufności czy raczej ciągle 
się zamartwiasz? 

Usiądź, zatrzymaj się, zapatrz w Jezusa, zachłyśnij się Jego obecnością, a 
ta cząstka nie będzie ci odebrana. 
 

Środa 7.10.2020 

Najśw. Maryi Panny Różańcowej 

Łk 1, 26-38 

Anioł Gabriel został posłany do młodej dziewczyny i mówi jej coraz 
bardziej niesamowite słowa. 



Spójrz na swoją relację z Panem Bogiem i przypomnij sobie, co On ci 
powiedział przez Słowo, przez ludzi. Zobacz, ile się wydarzyło według tego, 
co On powiedział. Czego cię uczy? Czy widzisz jego plan w swoim życiu, w 
życiu twoich bliskich? 

…niech Mi się stanie według twego słowa! Jak na to reagujesz? Czy 
potrafisz nazwać to, co budzi się w tobie na wspomnienie o tej drodze? 

Bądź wdzięczny. 
 

Czwartek 8.10.2020 

Łk 11, 5-13 

Modlitwa to rozmowa dwóch osób. Pan czeka na ciebie i chce spotkać 
się z tobą. 

Chce, żebyś nie dawał mu spokoju. Proście..., szukajcie..., kołaczcie... 
Ważne są dla Niego twoje uczucia, problemy, radości, trudności. 

Powiedz Mu o tym. Dla Niego nie jest istotna forma gramatyczno-
stylistyczna, ale aby to wypływało z twojego serca. 

Panie, naucz mnie być z Tobą, daj Ducha Świętego na pomoc. 
 

Piątek 9.10.2020 

Bł. Wincentego Kadłubka, biskupa 

Łk 11, 15-26 

Wspomnij dziś rozwój swojej relacji z Panem Bogiem. Czy wsłuchujesz 
się w Jego słowa, wierzysz w Jego wszechmoc, czy ufasz, że wszystko, co na 
ciebie dopuszcza, jest dla twojego wiecznego dobra? Jak to było kiedyś, a jak 
jest dzisiaj? 

Proś w modlitwie Ducha Świętego, by pomógł ci coraz bardziej zbliżać 
się do Boga i poznawać Go, by myśleć jak On. 
 

Sobota 10.10.2020 

Śś. męczenników Dionizego, biskupa, i Towarzyszy lub św. Jana 

Leonardiego, prezbitera lub bł. Marii Angeli Truszkowskiej, dziewicy 

Łk 11, 27-28 

Jezus mówi ci dzisiaj jak osiągnąć prawdziwe szczęście: słuchać Słowa 
Bożego i być Mu wiernym. Czy ty słuchasz Słowa? Czy znajdujesz czas, ciszę, 
odpowiednie miejsce, aby usłyszeć głos Pana? Czy jesteś Mu wierny? Nawet 



jeśli masz rozproszenia, nic nie rozumiesz, masz pustkę – trwaj. Jak wygląda 
twoje szczęście? 
 

Niedziela 11.10.2020 

XXVIII Niedziela Zwykła 

Mt 22, 1-14 

Na to król uniósł się gniewem. 
Dzisiaj Ewangelia pokazuje nam, że Bóg się gniewa. Gdy słyszymy 

określenie „Boży gniew”, to może ogarnąć nas przerażenie, bo kojarzy nam 
się to z karą. Ale co powoduje taki stan w Bogu? GRZECH. Bóg chce 
zlikwidować grzech, a nie grzesznika. Bo grzesznika kocha, ale jego grzechu 
już nie. Świat jest pełny Bożego gniewu. Pokazują to objawienia s. Faustyny i 
Matki Bożej w Fatimie. Ich punktem wyjściowym jest Boży gniew. Boga 
denerwuje to, że człowiek grzeszy. Ale ten Boży gniew pokazuje nam nie 
prawdę o potępieniu, ale o Bożej miłości. Gdyby Bóg nas nie kochał w 
nieskończony sposób, to by się nie gniewał. 
 

Poniedziałek 12.10.2020 

Bł. Jana Beyzyma, prezbitera 

Łk 11, 29-32 

Człowiek wciąż pragnie znaków, pragnie potwierdzenia istnienia Boga. 
Chce widzieć swoimi oczyma, dotykać rękoma, tak namacalnie. I często jest 
rozczarowany, bo mu się nie udaje. Ale zastanów się, czy na pewno tak jest? 
Czy może jednak dotykasz samego Boga codziennie? Przecież jest tak blisko 
nas, w codziennej Eucharystii, w drugim człowieku, w nas samych. Pomyśl 
nad dzisiejszym dniem. Ile było takich widzialnych znaków obecności 
naszego Pana? Podziękuj za nie. 
 

Wtorek 13.10.2020 

Bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera 

Łk 11, 37-41 

Nierozumni! Czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? 

Pięknie jest uczynić znak krzyża przed posiłkiem, będąc na obiedzie ze 
znajomymi i dać świadectwo wiary. Wspaniale jest nie wstydzić się wiary i 
nosić krzyżyk, medalik czy religijną koszulkę. Cudownie jest rozgłaszać 



nauki kościoła, stawać w obronie życia, walczyć z deprawacją i złem. Lecz 
jakże puste to gesty i słowa, gdy nie mamy w sobie prawdziwej wiary w 
Chrystusa, gdy nie miłujemy Go całym sercem i nie zawierzamy Mu siebie 
całkowicie. I jak kiepsko wyglądają te gesty i słowa, gdy w różnych 
sytuacjach brakuje nam miłości do bliźniego, gdy jesteśmy chciwi, leniwi, 
nieuczciwi, agresywni czy obraźliwi. Pomyśl, na ile szczera jest twoja wiara, 
ile miłości i miłosierdzia jest tak naprawdę w twoim życiu oraz gdzie ich 
jeszcze brakuje. Zapytaj o to Jezusa i posłuchaj, co ma ci do powiedzenia, co 
chciałby abyś zmienił w swoim życiu, w relacjach z najbliższymi, w swojej 
pracy i nauce. Wsłuchaj się w Jego głos, a On poprowadzi cię i przemieni... 
 

Środa 14.10.2020 

Św. Kaliksta I, papieża i męczennika lub św. Małgorzaty Marii 

Alacoque, dziewicy 

Łk 11, 42-46 

Jezus powiedział do faryzeuszy i znawców Prawa: Biada wam, 
faryzeusze, gdyż dajecie dziesięcinę z mięty, ruty i każdego ziela, a pomijacie 
sprawiedliwość i miłość Bożą… Biada wam, faryzeusze, bo umiłowaliście 
pierwsze miejsca w synagogach i pozdrowienia na placach. 

Czy to wszystko, o co walczę na co dzień, o co zabiegam, prowadzi mnie 
do wzrostu Miłości? Czy moje życie nie jest pustym życiem na pokaz, 
skupionym na zdobywaniu zasług, aby osiągnąć niebo? Wyrachowanym…? 

Jezu, uwolnij mnie od pychy, zapatrzenia w siebie, abym mógł kierować 
się tylko Twoją Miłością. Chcę z całą ufnością oddać się Tobie, mój Mistrzu! 
 

Czwartek 15.10.2020 

Św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła 

Łk 11, 47-54 

Dlatego też powiedziała Mądrość Boża. Czym jest mądrość dla ciebie? 
Czy chodzi o wiedzę, o dobrze „umeblowaną” głowę? Przecież taką głowę 
mieli właśnie faryzeusze i uczeni w Prawie. Jednak trudno było im spojrzeć 
w lustro, zmierzyć się z prawdą. Więź z Bogiem, pragnienie szczerości, 
bliskości, zaufania... Taka postawa dotyka samego Bożego serca i w Nim się 
zanurza. Serca, które jest przepełnione miłością i tylko miłością. Zobacz ów 
kontrast: Jezusowego biada oraz serca Boga, które niczego nie pragnie tak 
bardzo jak kochać. I czyni to nawet wtedy, kiedy jest odrzucane. 

Przejrzyj się w lustrze… 



Piątek 16.10.2020 

Św. Jadwigi Śląskiej 

Łk 12, 1-7 

Nie ma bowiem nic ukrytego… 
W innym miejscu Jezus mówi, że z każdego bezużytecznego słowa 

będziemy rozliczeni (Mt 12, 36-37). 
Pomyśl, czy starasz się wystarczająco, by twoje zachowanie lub słowa 

szerzyły tylko Boże dobro i pokój wśród ludzi? 

 

Sobota 17.10.2020 

Św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika 

Łk 12, 8-12 

Jezus mówi: …kto przyzna się do Mnie przed ludźmi. Czy ty zawsze 
przyznajesz się do swojego Pana? Może wybierasz Go, kiedy jest ci 
wygodnie? Jakich dokonujesz wyborów? Duch Święty pouczy was co macie 
mówić. Czy poddajesz się Jego prowadzeniu? Czy ufasz Mu? Poproszę Pana o 
dar męstwa, abym przyznawał się do Jego imienia. Aby prowadził mnie 
swoim Duchem, niech usta wypowiadają tylko to, co jest Bogu miłe. 
 

Niedziela 18.10.2020 

XXIX Niedziela Zwykła 

Mt 22, 15-21 

Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. 
Gdyby Jezus te słowa powiedział w kontekście społeczno-politycznym, 

który rozumiemy, to wówczas wielu oskarżyłoby Go o zbytnie 
politykowanie. Wielu ludzi chce bardzo radykalnie oddzielić życie religijne 
od życia społeczno-politycznego. Tylko czy człowiek ma dwa osobne życia 
albo czy jego życie składa się z dwóch części? Nie. Wiara zawsze prowadzi 
nas do jedności – aby to, w co wierzymy przekładało się na nasze czyny w 
codzienności. Oczywiście Kościół nigdy nie utożsamiał się ani z prawą 
stroną, ani z lewą ręką, ani żadną inną protezą polityczną. Zadaniem 
Kościoła jest patrzenie na współczesną rzeczywistość przez pryzmat Pana 
Boga. Jezus właśnie do tego nas dzisiaj zachęca – aby nasza postawa życiowa 
(w tym przypadku uczciwość) była sposobem oddawania czci Bogu i 
szacunkiem dla społeczeństwa. 



Poniedziałek 19.10.2020 

Śś. męczenników Jana de Brebeuf, Izaaka Jogues’a, prezbiterów, i 

Towarzyszy lub św. Pawła od Krzyża, prezbitera 

Łk 12, 13-21 

Bóg jest wszystkim i trzeba zrobić Mu miejsce. Rozważ dziś, co jeszcze 
zabiera miejsce w twoim sercu, jakie skarby gromadzisz, co jest twoim 
pragnieniem. 

Jezus chce dziś wejść do twojego życia, z całą swoją mocą i łaską. 
Zapytaj Go, jakie skarby zgromadziłeś dla siebie, co nosisz w sercu, co nie 
pozwala Jezusowi wejść. 
 

Wtorek 20.10.2020 

Św. Jana Kantego, prezbitera 

Łk 12, 35-38 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niech będą przepasane biodra 
wasze i zapalone pochodnie.” 

Odpowiedz sobie dzisiaj, czy jesteś naprawdę uczniem Jezusa, a w 
związku z tym – czy gotów jesteś w każdej chwili odejść z tego świata, by 
spotkać się z Nim po drugiej stronie życia. Czy jest coś, co mogłoby cię tutaj 
zatrzymywać? 

Proś Ducha Świętego, by poprowadził twoje dojrzewanie w wierze tak, 
abyś był gotów oddać Jezusowi naprawdę wszystko i pójść do Niego, gdy cię 
powoła, bez względu na to, kiedy to się stanie. 
 

Środa 21.10.2020 

Bł. Jakuba Strzemię 

Łk 12, 39-48 

Przystępujesz teraz do rozważania Słowa Bożego. Jeśli zaś czytasz 
wpierw niniejsze wprowadzenie, świadczyć to może o pewnej woli 
przygotowania. A właśnie o byciu przygotowanym poucza nas dzisiejsza 
przypowieść. Ale co to właściwie znaczy być przygotowanym? Skąd 
wiedzieć czy jestem gotowy? No i w ogóle na co trzeba być gotowym, jeśli 
wybrałem drogę Chrystusa? 

 

 



Czwartek 22.10.2020 

Św. Jana Pawła II, papieża 

Łk 12, 49-53 

Jakie są priorytety w moim życiu? Co jest dla mnie ważne, czy Bóg ma 
w tym swoje miejsce? A co byś zrobił, gdyby Pan Jezus powiedział ci, że to 
On i Niebo mają być dla ciebie najważniejsze, a wszystko inne temu 
podporządkowane? Czy kocham na tyle Jezusa? Wszystko 
podporządkowane zbawieniu – jak to rozumiem? 
 

Piątek 23.10.2020 

Św. Jana Kapistrana, prezbitera lub św. Józefa Bilczewskiego, 

biskupa 

Łk 12, 54-59 

Pan Jezus wie, że łatwiej nam przychodzi rozpoznawanie znaków 
przepowiadających zmiany pogody, niż rozpoznawanie znaków Jego 
obecności w sercu drugiego człowieka. 

Czy dostrzegłeś dziś (lub wczoraj) znaki Bożej obecności w 
napotkanych ludziach i przeżytych sytuacjach? Jak na te znaki 
odpowiedziałeś? 

A może dzień tak szybko przeminął, że nie miałeś czasu, aby się nad 
tym zastanowić. 

Teraz Pan daje ci czas, byś mógł o tym pomyśleć. 
Poproś Go o dar przeżycia jutrzejszego (lub dzisiejszego) dnia i 

wykorzystania szansy na pogłębienie lub odbudowanie relacji z drugim 
człowiekiem. 
 

Sobota 24.10.2020 

Św. Antoniego Marii Clareta, biskupa 

Łk 13, 1-9 

Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw. 
A jak ja patrzę na bliźniego w upadku? 

Na bliźniego, który się pogubił? 
Na siostrę lub brata ze wspólnoty, który doświadcza upadku? 

Spaliłem już ich na stosie czy pochyliłem się nad nimi? Zatrzymałem się 
choć na chwilę? 

Co zrobiłem dla drzew, które nie owocują? 



Niedziela 25.10.2020 

XXX Niedziela Zwykła 

Mt 22, 34-40 

Wyobraź sobie tę sytuację. Postaw się na miejscu Jezusa. Podchodzą do 
ciebie ludzie, którzy mogą ci zagrozić – i zadają pytanie o to, czym żyjesz. 
Wiesz, że chcą cię pochwycić na błędzie albo wykazać, że twoje życie 
odbiega od tego, co mówisz. Zastanów się, co byś odpowiedział? 

Jakie przykazanie jest dla ciebie największe? Co ono oznacza w teorii? A 
czy teoria przekłada się na praktykę życia? Czy całe Prawo i Prorocy (czyli 
teoria i praktyka) wiszą na tym przykazaniu? 

 

Poniedziałek 26.10.2020 

Łk 13, 10-17 

Porozmawiaj dziś z Jezusem, o tym, co ciebie związuje, w czym masz 
niemoc, co nie pozwala tobie czynić dobra, co zniewala. 

Oddaj to Jemu na modlitwie, bo Jezus nie chce czekać, aż będzie lepszy 
moment, wygodniejszy dzień, aż minie szabat. Jezus pragnie uwolnić ciebie 
teraz, abyś mógł natychmiast wyprostować się i chwalić Boga. 
 

Wtorek 27.10.2020 

Łk 13, 18-21 

Pomyśl, że ziarno gorczycy oznacza drugiego człowieka. Szczególnie 
takiego, który jest pogardzany, wykluczony, może z marginesu, z peryferii. 
Maluczkiego. Może takiego, który jest blisko ciebie (rodzina? znajomi?) i 
potrzebuje twojej pomocy albo uzdrowienia relacji z tobą. 

Ile takich ziaren widzisz wokół siebie, w swoim środowisku? 

Teraz wyobraź sobie, że ewangeliczny zaczyn to dobre czyny wobec 
tych „ziaren gorczycy”. Dobre uczynki, które sprawiają, że królestwo Boże w 
naszym życiu wzrasta. Królestwa, które przecież „pośród nas jest”. 

Co ty robisz dla wzrostu tego królestwa w swoim życiu? 

 

 

 

 

 

 



Środa 28.10.2020 

Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 

Łk 6, 12-19 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus, po całonocnej modlitwie, dokonuje 
wyboru apostołów, a następnie przychodzi do ogromnego tłumu ludzi 
chcących Go słuchać i pragnących uzdrowienia. Zastanów się, z jakim 
nastawieniem i jakimi pragnieniami ty stajesz teraz na modlitwie. Jeśli 
potrzebujesz uzdrowienia – proś o nie. Jeśli chcesz usłyszeć głos Jezusa – 
otwórz swoje serce i pozwól Mu mówić. Jeśli czujesz, że Pan dziś w 
szczególny sposób, jak apostołów, powołuje cię do jakiegoś zadania – 
rozmawiaj z Nim o tym wezwaniu i daj się prowadzić. 

Czwartek 29.10.2020 

Łk 19, 38 (aklamacja „Alleluja”) 

Pan Jezus zna wolę swego Ojca i jednoczy się z nią. Jego wiary i ufności 
nie są w stanie zburzyć żadne okoliczności zewnętrzne, nawet takie, które 
wydają się nie do przebicia. A czy ja potrafię rozpoznać w moim życiu wolę 
Boga wobec mnie? Pan Jezus zachęca każdego do nieustannego i ufnego 
oddawania Mu każdej sytuacji swojego życia, nawet jeśli nie rozumiemy 
wydarzeń, lub są dla nas bolesne. Ale czy Mu ufam? Czy może piętrzące się 
problemy osłabiają moją wiarę? 

Piątek 30.10.2020 

Łk 14, 1-6 

Dzisiejsza Ewangelia zaprasza cię do zastanowienia się nad tym, jak 
spędzasz dni świąteczne. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił (por. Wj 20, 8) – 
czyli szczególnie poświęcił go Bogu. 

Być może z tego właśnie powodu zdarza się, że nie chcesz pójść i 
pomóc komuś w sprawach, wymagających od ciebie jakiejś pracy, za to 
wolisz odpoczywać oglądając telewizję lub czytając książkę. Może zaś, 
podając za przykład Jezusa, ty podejmujesz zajęcia, które jednak mógłbyś 
wykonać w zwykły dzień, a które są tylko twoją ucieczką od przeróżnych 
rzeczy: np. pobytu z rodziną i wspólnych zajęć, od niechcianych rozmów i 
spotkań; a może od samotności, w której nie szukasz lub nie znajdujesz 
Boga, od myśli, których nie możesz się pozbyć, a którymi nie masz z kim lub 
nie chcesz z nikim się dzielić. Wiele może być powodów niepodejmowania 
czynności lub znajdowania nadmiaru zajęć w niedzielę. 



Wejrzyj w swoje serce i pomyśl: na ile twoje zaangażowanie w te 
święte dni jest faktycznie na chwałę Bożą i czy coś można poprawić. Maryja 
jest tą, która ci na pewno pomoże. 

 

Sobota 31.10.2020 

Łk 14, 1. 7-11 

Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by 
przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. 
Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: „Ustąp temu miejsca”, 
a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. 

Czy jesteśmy gotowi zajmować ostatnie miejsca i pozostać na nich do końca? 
Czy jesteśmy gotowi na to, że trzeba będzie zająć miejsce bardziej 

zaszczytne i pozostać pokornym będąc „na świeczniku”? 
Czy mamy gotowość, by zejść z wyższego miejsca na niższe, kiedy nam 

to zostanie zaproponowane? 

Panie daj mi swoja pokorę, abym umiał odnaleźć się w każdej sytuacji 
świadcząc o Tobie. 

 

Niedziela 1.11.2020 

Uroczystość Wszystkich Świętych 

1 J 3, 1-3 

Dzisiaj czcimy naszych braci i sióstr, którzy już są w niebie. 
Świętość nie jest tylko dla nielicznych, dla tych co „urodzili się jako 

święci”. Święty Jan Apostoł wyraźnie wskazuje, że świętym człowiek staję 
się przez współpracę z łaską Bożą: Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, 
uświęca się, podobnie jak On jest święty… 
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