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Poniedziałek 2.11.2020 

Wszystkich Wiernych Zmarłych 

J 11, 32-45 

Jezus każdego dnia pragnie być z nami bardzo blisko. Wzrusza się, mogąc 
mieć z nami bliską relację. Pragnie, abyśmy Go kochali. Czyni cuda w naszym 
życiu. Zastanów się, jaki cud uczynił tobie, może bliskiej ci osobie, a może w 
życiu kogoś, kogo znasz? A może jesteś w takiej sytuacji, że modlisz się o taki 
cud? Zamknij oczy i wyobraź sobie, że tak jak Łazarz jesteś w zamkniętej 
grocie i słyszysz głos Pana: Kasiu, Rafale…, wyjdź na zewnątrz! Uwierz w to, 
że Pan woła cię po imieniu. 
 

Wtorek 3.11.2020 

Św. Marcina de Porres, zakonnika 

Łk 14, 15-24 

Bóg zaprasza cię codziennie. Do bycia z Nim w relacji. Zaprasza cię na 
Ucztę. Słowa Bożego i Eucharystyczną. Czy jest w tobie gotowość do 
odpowiadania „tak” na Boże zaproszenie? Czy szukasz wymówek. A jeśli 
szukasz wymówek, to przyjrzyj się dziś swojemu sercu: dlaczego szukasz 
wymówek, czy kieruje tobą lęk, lenistwo czy jeszcze coś innego? I oddaj to 
wszystko Jemu. 
 

Środa 4.11.2020 

Św. Karola Boromeusza, biskupa  

Łk 14, 25-33 

A szły za nim wielkie tłumy. 
Idziesz w tłumie, w zgiełku, w ścisku, w masie, która Cię niesie. Jesteś 

anonimowy, nierozpoznany, schowany, może czujesz się tu bezpieczny, a z 
drugiej strony nie potrafisz zmienić kierunku, jest gorąco, brakuje powietrza, 



nie patrzysz na to kogo ty depczesz, a kto ciebie. Czy już słabniesz? Jak długo 
to wytrzymasz? Zastanawiasz się co się stanie, gdy się potkniesz? 

Pomyśl, Jezus mówi te słowa specjalnie ze względu na ciebie. Daje szansę 
na wyjście z tłumu, specjalnie dla ciebie mówi o nienawiści do tych 
najbliższych.  

Czy obliczyłeś ile masz miejsca na własną relację z Bogiem? Czy 
rozważyłeś, co jest  przeszkodą w budowaniu przyjaźni z Nim? Czego już 
wyrzekłeś się dla Niego, a co zostawiasz jeszcze sobie? Czy możesz 
powiedzieć tylko sobie, że to jest wszystko? 
 

Czwartek 5.11.2020 

Łk 15, 1-10 

Dla Jezusa każda osoba jest ważna. Nikt w Jego oczach nie jest gorszy. 
Nie ważne jak jest inteligentny, wykształcony czy należy do wspólnoty, z jaką 
frakcją polityczną się utożsamia. 

W chwilach słabości odchodzisz od Niego. Gubisz się w swoim życiu. Co 
wtedy czujesz? Czy wołasz o pomoc do Jezusa, Maryi? 

Jezusowi zależy na tobie, On pomoże ci, bo po prostu cię kocha. 
A kiedy zauważysz, że ktoś się pogubił, czy potrafisz dać mu swój czas, 

wsparcie, wiedząc, że nie będziesz miał z tego żadnych korzyści? Czy 
przyniesiesz mu nadzieję, będziesz pamiętał w modlitwie, wesprzesz w 
trudnym czasie? 
 

Piątek 6.11.2020 

Łk 16, 1-8 

Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł 
zarządzać.  Każdy z nas kiedyś stanie w takiej sytuacji.   

Jak dzisiaj wyglądałaby twoja odpowiedź? Co przedstawiłbyś Mu jako 
efekt zarządzania niezliczonymi łaskami, które ci Pan powierzył? Proś Ducha 
Świętego, by pomógł ci spojrzeć pod tym kątem na twoje dotychczasowe życie 
i zapytaj Boga, jak On to widzi. Poczekaj na odpowiedź. Nie bój się z Bogiem 
rozmawiać. 

 

 

 

 

 

 

 



Sobota 7.11.2020 

 

Łk 16, 9-15 

 

Bóg zna wasze serca. Nic się nie ukryje przed Panem. Komu służymy? 
Jemu? Czy jest coś ważniejszego, co stawiamy ponad Niego? Często robimy 
coś, aby innym się przypodobać, a nie zauważamy tych maluczkich wkoło nas. 
Czy jesteśmy wierni małym rzeczom? Bóg mnie zna lepiej niż ja sam. Czy mam 
tę świadomość? Panie, naucz mnie i daj wytrwałość w rzeczach małych, abym 
czynił je z miłością. 
 

Niedziela 8.11.2020 

XXXII Niedziela Zwykła 

Mt 25, 1-13 

Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły 
swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było 
nierozsądnych, a pięć roztropnych. Ładnie to zostało przetłumaczone na język 
polski, ale gdy sięgniemy do tekstu oryginalnego, to okazuje się, że św. 
Mateusz inaczej zapisał słowa Jezusa. Okazuje się, że owe 5 panien było 
„głupimi”. Często jest tak, że naszymi przedstawicielami są owe mądre panny, 
ale bywa, że nasze zachowanie reprezentują panny głupie. Głupotę każdy zna 
ze swojego życia. Mniej lub bardziej, ale zna. Co powoduje głupotę? 
Bezcelowość życia i postępowania. Pięć panien nie miało celu życia. Ich 
życiem rządził przypadek, dlatego Jezus nazywa je głupimi. Gdy ktoś zapyta: 
„Chcesz być mądry czy głupi?”, zawsze padnie odpowiedź: „mądry”. To 
dlaczego tak często wybieramy głupotę zamiast mądrości? Dlaczego tak 
często robimy coś bezcelowego? 
 

Poniedziałek 9.11.2020 

Święto Rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 

J 2, 13-22 

Pismo Święte zawiera słowa Boga skierowane do każdego człowieka. Do 
mnie osobiście. Uczniowie Jezusa uwierzyli Jego słowom. Bez wsłuchiwania 
się w Słowo Pana nie osiągniemy zbawienia. Pomyśl, jak często znajdujesz 
czas, aby spotkać się z Bogiem w Jego słowie? Co możesz zrobić, aby te 
spotkania były częstsze, aby mogły wydać owoc wiary? 

 



Wtorek 10.11.2020 

Św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła 

Łk 17, 7-10 

Dzisiejsze Słowo to rachunek sumienia z pychy. Czy w tym co robisz 
szukasz własnej chwały? Jakim jesteś sługą? Jak służysz? W pracy, domu? Czy 
twoje działania są pełne oczekiwań na pochwałę, „docenienie”? Ile jest w 
tobie przysłowiowego: niech nie wie twoja lewica co czyni prawica? 

 

Środa 11.11.2020 

Św. Marcina z Tours  

Łk 17, 11-19 

Dziś, z głęboką wiarą, dziesięciu trędowatych zwraca się do Jezusa: 
Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Krzyczą, bo nie mogą się do 
nikogo  zbliżać. Tak jak Apostołowie, zwracają się do Pana: Mistrzu, ponieważ 
bezgranicznie ufają, że może ich uzdrowić.                                               

Czy wierzę, że Jezus może mnie uzdrowić? Czy proszę mojego Mistrza, 
aby uzdrowił mnie z mojego trądu – grzechu? Czy ufam Mu w każdym moim 
doświadczeniu, dobrym i złym? 

Oczyszczenie jest próbą wiary. Jezus każe trędowatym iść do kapłanów, 
nie czyni żadnego wyraźnego znaku. Uzdrowienie dokonuje się w drodze. 

Czy jestem posłuszny słowom Jezusa? Jak mocna jest moja wiara, moje 
zaufanie? 

I wreszcie: czy potrafię dziękować? Tak jak Samarytanin, który wraca i 
wielbi Pana. Uwierzył w Jezusa i spotkał się z Bogiem. 

Panie, proszę Cię o taką wiarę, jaką miał Samarytanin. 
 

Czwartek 12.11.2020 

Św. Jozafata, biskupa i męczennika 

Łk 17, 20-25 

Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny; i nie powiedzą: „Oto 
tu jest” albo „Tam”... 

Chciałbyś zobaczyć Jezusa namacalnie, tu, teraz, zaraz... niecierpliwisz 
się, w głowie poukładałeś scenariusz, nawet pomyślałeś o ciężko chorym 
Pawle, nie zapomniałeś o Kasi szukającej pracy, Nowakach, którzy się 
rozwodzą, a tu nic dobrego się nie dzieje. GDZIE TY JESTEŚ!?  



Dobre słowo, obecność, współcierpienie, wrażliwość, drogocenny czas 
„stracony” dla… 

…Oto bowiem Królestwo Boże pośród was jest.  

Piątek 13.11.2020 

Śś. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych 

męczenników Polski 

Łk 17, 26-37 

Mocne i dobitne są słowa dzisiejszej Ewangelii. Zastanów się nad tym, 
czy ty byłbyś gotów w każdej chwili na Paruzję. Czy poddajesz się 
prowadzeniu Ducha Świętego i masz stale przed oczami ostateczny los 
człowieka? 

 

Sobota 14.11.2020 

Łk 18, 1-8 

Pan uczy i pokazuje nam dzisiaj jak być wytrwałym na modlitwie. Jak 
wołać do Niego dniem i nocą. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na 
ziemi, gdy przyjdzie? Jak dbam o wiarę? Co robię, aby wzrastała? Panie, ucz 
mnie wytrwałości na modlitwie. Daj siłę, abym trwał przy Twoim słowie, 
nawet jeżeli dopadną mnie zniechęcenia. 

 

Niedziela 15.11.2020 

XXXIII Niedziela Zwykła 

Mt 25,14-30 

Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, żeś 
jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś 
nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz 
swoją własność! 

Są rzeczy ważne i ważniejsze. Ten sługa zajął się rzeczą ważną, żeby nie 
utracić ofiarowanego mu talentu. I faktycznie zadanie to zrealizował – oddał 
to, co otrzymał. Ale nie został ukarany za to, że nic nie zrobił, bo jego 
sukcesem było niezmarnowanie majątku. Został ukarany za to, że zapomniał 
o tym najważniejszym – pomnożeniu majątku. Często jest tak, że to co ważne 
przysłania nam najważniejsze. 
 



Poniedziałek 16.11.2020 

Rocznica poświęcenia rzymskich bazylik Świętych Apostołów Piotra 

i Pawła lub św. Małgorzaty Szkockiej lub św. Gertrudy, dziewicy 

Łk 18, 35-43 

Czasem świat i jego problemy potrafią bardzo mocno przytłaczać i 
zasłaniać prawdziwą rzeczywistość, jaką jest bycie Dzieckiem Bożym. Jednak 
Pan Jezus potrafi oczyścić nasze umysły i serca, sprawić, że zaczniemy 
wszystko postrzegać Jego oczami. Jednak tego trzeba pragnąć i o to prosić. Czy 
ja pragnę widzieć świat oczami Jezusa? Czy może moimi własnymi, ludzkimi 
oczami? Podług własnych ludzkich wyobrażeń? 

 

Wtorek 17.11.2020 

Św. Elżbiety Węgierskiej 

Łk 19, 1-10 

Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym 
skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. 

Ile bym nie miał, połowa to bardzo dużo. Jeśli miałbym naprawdę mało, 
ciężko byłoby mi oddać cokolwiek, bo wszystko byłoby mi naprawdę 
potrzebne. Gdybym miał bardzo dużo, ciężko byłoby mi oddać aż połowę z 
tego — bo czy nie wystarczyłoby mniej? Zacheusz nie oddał połowy majątku, 
bo było to dla niego łatwe. Oddał go, bo zapragnął prawdziwie uczynić zadość 
Bogu i bliźnim, których skrzywdził. Odsłoń się dzisiaj cały przed Chrystusem, 
wyznaj mu wszystko i zapytaj, jak możesz naprawić swoje błędy? Jak możesz 
uczynić zadość swoim bliskim i Bogu? Nie bój się, bo On przyszedł, aby zbawić 
to, co zginęło! 
 

Środa 18.11.2020 

Bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy 

Łk 19, 11-28 

Przechodzą mi czasem takie myśli przez głowę, gdy słyszę o ludziach 
sławnych, bogatych i wpływowych: „Pewnie wiele mają na sumieniu, bo 
wybrali ten świat, zapewne kosztem życia wiecznego”. „To się nie może Bogu 
podobać”. „Nie można służyć Bogu i mamonie”. Ale czy wiem coś naprawdę o 
relacji tychże ludzi z Chrystusem? Czy może raczej mogę w tym dostrzec jakąś 
gorzką prawdę o własnej biedzie?  



Czwartek 19.11.2020 

Bł. Salomei, zakonnicy 

Łk 19, 41-44 

O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi! Każde zło i jego 
skutki są konsekwencjami wyborów, które były przeciwne Bogu i Jego 
miłości. Każde zło ma swoje źródło w grzechu.  A czy ja, kiedy podejmuję jakąś 
decyzję, poczynam jakieś działania, oddaję je najpierw Bogu i pytam się o Jego 
wolę? Czy pragnę przyjmować wolę Bożą, nawet jeśli odbiega od moich 
planów i wyobrażeń?  
 

Piątek 20.11.2020 

Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera 

Łk 19, 45-48 

Jezus nauczał codziennie (...) cały lud bowiem słuchał Go z zapartym 
tchem. Czy ty też należysz do tych, którzy codziennie Go słuchają? W jaki 
sposób Go słuchasz: angażując całe swe serce czy tylko oczy lub uszy? Czy tak 
jak Maryja, zachowujesz Boże słowa i żyjesz nimi?  

Proś Ją, by pomagała ci wytrwać w codziennym spotykaniu się sam na 
sam z Bożym słowem i we wprowadzaniu w życie decyzji z Namiotów 
Spotkania. 

Sobota 21.11.2020 

Ofiarowanie Najśw. Maryi Panny 

Łk 20, 27-40 

Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego 
żyją.  

Żywych – czyli?  
Kochających.  
Wybaczających.  
Służących.  
Miłosiernych.  
Pokornych.  
Pełniących Jego wolę.  
Przyjmij ewangeliczną definicję co znaczy „żywy”, zaufaj jej. Nie daj się 

zwieść definicji świata.  
Żyj dla Boga.  



Niedziela 22.11.2020 

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 

Mt 25, 31-46 

Czy jesteś gotowy na spotkanie z Jezusem? Co by było, gdyby 

Królestwo Boże przyszło dziś? Nie za miesiąc, nie za rok, nie kiedyś, w 

przyszłości, ale już, tu i teraz. Co pokażesz Jezusowi? Co Mu ofiarujesz? Czym 

się pochwalisz? 

W Bożym Królestwie nie ma tytułów naukowych, dyplomów uznania i 
pełnych kont. Nie ma tego, co jest wielkie w oczach świata. Na tronie pełnym 
chwały zasiada Bóg, który jest Miłością i który przychodzi do nas codziennie 
w tych, co potrzebują miłosierdzia. 

Św. Jan od Krzyża mówił, że „przy końcu swego życia, będziemy sądzeni 
z miłości”. Poznaj Chrystusa w tych, którzy dzisiaj potrzebują pomocy. A na 
końcu czasów Chrystus pozna ciebie. 
 

Poniedziałek 23.11.2020 

Św. Klemensa I, papieża i męczennika lub św. Kolumbana, opata 

Łk 21, 1-4 

Może jesteś teraz zmęczony, śpiący, dosłownie padasz z nóg. Masz 
niewiele – tyle co nic – czasu, sił, czy koncentracji.  

Chciałbyś dać więcej Jezusowi, ale masz tak mało. Chciałbyś by było 
inaczej, ale teraz masz tak mało. Z tego powodu smucisz się i frustrujesz, 
wydaje się tobie, że taka modlitwa będzie Bogu niemiła.  

Pomyśl o tym, jako o twoim wdowim groszu. Przez tę chwilę, wraz z 
Duchem Świętym, pomódl się i zobacz, jak Jezus ukochał to, czym dziś do 
Niego przyszedłeś. 

 

Wtorek 24.11.2020 

Śś. męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy 

Łk 21, 5-11 

Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na 
kamieniu, który by nie był zwalony. 

Piękne świątynie, bazyliki, katedry, kościoły, zostaną kiedyś zrównane z 
ziemią. Nie tylko one, bo i zamki, pałace, ratusze, kamienice, pomniki i 
wszelkie znane nam budowle – wszystkie one przepadną. A razem z nimi 



nasze domy i mieszkania, samochody i motocykle, nasze ogrody i ogródki, 
działki i salony. Wszystko co mamy obróci się w pył. Stracimy to 
bezpowrotnie. Lecz na nic nam się to zda na końcu czasu. Nie będzie to miało 
żadnej wartości, gdy staniemy przed naszym Stwórcą. Dziś przyszedł czas na 
małe rozliczenie. Ile czasu poświęcam na gromadzenie majątku, zarabianie i 
oszczędzanie? Ile czasu poświęcam na wydawanie pieniędzy, może w próżny 
i bezsensowny sposób? Ile energii tracę na marzenie o kolejnym droższym 
samochodzie czy większym domu? A ile czasu poświęcam rodzinie, 
przyjaciołom, ludziom w potrzebie? Ile czasu mam dla Boga, który mnie 
stworzył i dał mi to wszystko, co posiadam? Panie Jezu, pokaż mi prawdę i 
wprowadź ład w moje życie, abym był zawsze gotowy na spotkanie z Tobą.  
 

Środa 25.11.2020 

Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy 

Łk 21, 12-19 

„idź wyprostowany wśród tych co na kolanach 

wśród odwróconych plecami i obalonych w proch 

 

ocalałeś nie po to aby żyć 

masz mało czasu trzeba dać świadectwo 

 

(...) 

 
 Bądź wierny Idź” 

   Zbigniew Herbert 

 

Czwartek 26.11.2020 

Łk 21, 20-28 

Pomyśl, jakie niepokoje utrudniają ci wyprostowanie się i podniesienie 
głowy. Nie daj się ponieść lękom tego świata. Porozmawiaj  o tym z Jezusem. 
Przecież On zna każdy zakamarek twego serca. Stań  przed Nim i otwórz się 
na Jego Ducha. Pozwól by wypełnił cię nadzieją.  
 

 

 

 

 

 



Piątek 27.11.2020 

Łk 21, 29-33 

Popatrz na drzewo figowe swojego serca, czy już dostrzegasz w nim 
pączki, znak Królestwa Bożego? Popatrz też na inne drzewa, bliskich wokół 
ciebie. Czy widzisz pączki? Przyjrzyj się uważnie, bo pączki są niekiedy bardzo 
malutkie. Jednak z takiego niewielkiego pączka rozwinie się owoc. On będzie 
bożym darem dla ciebie i twoich bliskich. Proś Ducha Świętego, by dopomógł 
ci dostrzec te wszystkie drobne znaki, które zbliżają ciebie do Królestwa 
Bożego. Proś o łaskę pączkowania i owocowania, i o to aby nie być ślepcem. 
 

Sobota 28.11.2020 

Łk 21, 34-36  

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, 
pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak 
potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. 
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego 
wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.  

Panie, dziękuję Ci za przypomnienie o dniu mojej śmierci; o tym, że 
powinienem być zawsze gotowy na ten moment.  

Dziękuję Ci Panie, że zostawiłeś nam swoje miłosierdzie w postaci 
sakramentów,  które pozwalają nam zawrócić z grzesznej drogi, aby stanąć 
przed Tobą z czystym sercem.  
 

Niedziela 29.11.2020 

I Niedziela Adwentu 

Mk 13, 33-37 

Czuwajcie! – wzywa cię Chrystus u progu tego Adwentu. Przypomnij 
sobie sytuację, w której na coś bardzo mocno czekałeś: może był to powrót 
ukochanej osoby, urodziny, jakieś ważne wydarzenie. Co wtedy czułeś? 
Pamiętasz ekscytację, zdenerwowanie, nadzieję, uczucie oczekiwania? 

Czy takie jest twoje czekanie na Jezusa? Czy tak Go pragniesz i 
wyglądasz? Jest w tobie to niecierpliwe, radosne oczekiwanie? 

 

 

 



Poniedziałek 30.11.2020 

Święto św. Andrzeja, Apostoła 

Mt 4, 18-22 

Wyobraź sobie, jak Jezus przechodzi obok ciebie i mówi, abyś za Nim 
poszedł. Tak naprawdę poszedł za Nim. Zostawił wszystko. 

Jezus nie zatrzymuje się, tylko idzie dalej. Jeżeli nie zostawisz 
natychmiast wszystkiego, to może już być za późno. Zastanów się co lub kto 
trzyma jeszcze ciebie i powstrzymuje przed pójściem całym sercem za 
Jezusem. 
 

Wtorek 1.12.2020 

Łk 10, 21-24 

Wysławiam Cię… 

Jak często wielbię Pana? Czy w ciągu dnia mam potrzebę, by 
spontanicznie, z radością i prostotą się do Niego zwracać? 

Zakryłeś… objawiłeś… 

Na ile uważam się za „mądrego”, wszystkowiedzącego pyszałka, a na ile 
za pokornego „prostaczka”, potrzebującego wciąż na nowo odkrywać światło 
Ewangelii? 

Ojciec, Syn i ich głęboka relacja. Tajemnica dla wszystkich innych. Będę 
ją przez chwilę kontemplował. 
 

Środa 2.12.2020 

Bł. Rafała Chylińskiego, prezbitera 

Mt 15, 29-37 

Stań dziś przed Panem, który widzi słabość człowieka i bardzo hojnie 
chce udzielać swoich łask. Zastanów się, w jaki sposób ty możesz 
współpracować z Jezusem, aby Jego dobroć dotarła do innych ludzi, będących 
w potrzebie? Może, tak jak tłumy, przynieś do Jego stóp osoby potrzebujące 
uzdrowienia i proś za nimi? A może, tak jak uczniowie, masz zanieść Jego 
chleb głodnym? 

 

 

 

 



Czwartek 3.12.2020 

Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera 

Mt 7, 21. 24-27 

Pan Jezus dziś przypomina, żebyś poważnie potraktował Jego Słowo. Nie 
wystarczy, żebyś przeczytał Ewangelię, zastanowił się nad jej treścią, 
przyznał Bogu rację, zachwycił się pięknem odczytanych myśli i podziękował 
Mu z uwielbieniem. Nie na tym zależy Panu Jezusowi. On pragnie byś się 
naprawdę z Nim spotkał i pod wpływem tego spotkania budował swoje życie. 
Pragnie, by Jego Słowo zaowocowało w twoich relacjach z innymi ludźmi, w 
twoich decyzjach, gestach, słowach.  

Popatrz na grunt, na którym chcesz oprzeć różne  życiowe cegiełki. 
Przed jakim piaskiem chce cię ustrzec Pan Jezus.   

Poproś pokornie Ducha Świętego, by Słowo Boże brzmiało w twych 
uszach, byś Je mógł wypełniać  w codziennych sytuacjach. 

Piątek 4.12.2020 

Św. Jana Damasceńskiego, prezbitera i doktora Kościoła lub św. 

Barbary, dziewicy i męczennicy 

Mt 9, 27-31 

Zamknij oczy i spróbuj wyobrazić sobie, że jesteś niewidomy. Co możesz 
zrobić, a co jest dla ciebie niemożliwe? Jak wygląda dzień niewidomego? 
Następnie wyobraź sobie, że jako niewidomy wołasz Jezusa, ale On idzie, 
jakby cię nie słyszał. Idziesz za Nim, ale on się nie zatrzymuje. Co czujesz? W 
końcu doganiasz Go, a On się odwraca i pyta: Wierzysz, że mogę to uczynić? 
Poproś teraz o dar otwartych oczu. 

Wołali głośno: Ulituj się nad nami, Synu Dawida! Wołali tak, aby zostać 
usłyszanymi, nie zważając na okoliczności. O co prosisz Jezusa? Jak prosisz? 
Czy naprawdę chcesz, aby to uczynił? Jak okoliczności, inni ludzie wpływają 
na twoją modlitwę? Prośba o litość oznacza uznanie wyższości Jezusa i Jego 
władzę. Kim jest dla ciebie Jezus? Syn Dawida to oczekiwany zbawiciel. Na 
kogo ty czekasz? Jezus wszedł do domu, a niewidomi za nim. Jezus nie 
wysłuchał ich, ale oni byli wytrwali i szli za nim aż do skutku. 

Wierzycie, że mogę to uczynić? Jakie cuda doświadczyłeś w życiu? W co 
wierzysz? Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone (por. Kol 1,16). 
Każda rzecz na świecie jest dla Niego i w jego mocy. Co czujesz, gdy to czytasz? 

I otworzyły się ich oczy. Co to znaczy, że oczy się otworzyły? Co widzieli, 
co było wcześniej zakryte? Jak patrzyli? W jaki sposób otwarcie oczu zbliża 
do zbawienia? 



Sobota 5.12.2020 

Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8 

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.  
I nie kombinuj, czy chodzi o dawanie materialne czy duchowe.  
Nie szukaj furtki, wymówek.  
Darmo otrzymałeś – darmo dawaj.  
Dziel się z biednym.  
Nakarm głodnego.  
Poświęć czas dziecku.  
Pomódl się z tym, kto cię o to prosi.  
Pomódl się za tego, który już się nie modli.  
Wybacz w sercu. Wybacz słowem. Wyciągnij rękę.  
Darmo.  
Zawsze darmo.  
Nie licz.  

Niedziela 6.12.2020 

II Niedziela Adwentu 

Mk 1, 1-8 

Pierwsze słowa Dobrej Nowiny są wezwaniem do nawrócenia. Mamy 
przygotować i wyprostować drogę dla Pana. Spróbuję spojrzeć na ścieżki 
życia, którymi podążam. Które z nich są drogami dobrymi, a które złymi? Z 
których powinienem zejść? Niech ten czas będzie próbą wejścia w swoje 
wnętrze. Wsłuchaj się w głos Jana Chrzciciela wzywający do 
nawrócenia:  idzie za mną mocniejszy ode mnie. 
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