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Poniedziałek 7.12.2020 

Św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła 

Łk 5, 17-26 

Jakże często czujemy się sparaliżowani własnym grzechem. Często do 
tego stopnia, że nasi bliscy widzą potrzebę pomocy w uzdrowieniu naszego 
serca. Jezus zawsze na nas czeka i wyciągając do nas swoje dłonie zaprasza do 
sakramentu pojednania i pokuty. Tam otrzymujemy uzdrowienie naszej 
duszy. Zastanów się, może jest tak, że to właśnie dzisiaj potrzebujesz takiego 
uzdrowienia? Może to właśnie ciebie woła Pan, abyś odbudował z Nim 
relację?   
 

Wtorek 8.12.2020 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny 

Łk 1, 26-38 

Bóg przychodzi do Ciebie tak jak do Maryi, z propozycją. Chce, abyś Mu 
służył. Jeśli masz pytania czy wątpliwości – możesz je wszystkie zadać, możesz 
dokładnie dociekać, czego konkretnie Bóg od Ciebie oczekuje i jak masz to 
realizować. Bóg jest otwarty na dialog z tobą. Chce, żebyś decyzje podejmował 
w wolności. Żebyś z pełną ufnością odpowiadał Mu: „Oto ja…” 

Dziś Godzina Łaski – wykorzystaj ten czas, aby szczególnie wymadlać 
poprzez ręce najwierniejszej Służebnicy wszelkie łaski potrzebne tobie, 
twoim bliskim i całemu światu. 
 



Środa 9.12.2020 

Św. Jana Diego Cuauhtlatoatzin 

Mt 11, 28-30 

Zmęczenie i obciążenie ostatnich dni przytłacza mnie, a może to już 
tygodnie. Brak sił nie pozwala mi ruszyć się, nie mam sił do innych, w tym 
szalonym pędzie nie mam szans spokojnie pomyśleć. Znowu nie mam czasu 
zjeść, kolejny raz nie wyspałem się. 

Ile z tego trudu włożyłem w ewangeliczną miłość? Ile obciążeń innych 
wziąłem na siebie, tylko dlatego że jestem kochany? Czy to wycieńczenie jest 
efektem mojej miłości?  

 Kocham Pana Boga – ile swojej uwagi Mu poświęciłem? Kocham siebie 
samego – czy pomyślałem o tym czego potrzebuję?   Kocham tego człowieka, 
którego dziś spotykam – gdzie znalazłem miejsce, by się z nim się spotkać? 

Panie Jezu, naucz mnie kochać. 
 

Czwartek 10.12.2020 

Mt 11, 11-15 

Kolejny dzień twojego życia, szary, nudny. Praca, dom, praca… i tak w 
kółko.  

Trudne, często nierozwiązane sprawy przytłaczają. Wiara topnieje… Bóg 
coraz dalej. 

Dłuższa droga do konfesjonału, brak chęci modlitwy, marazm, pustka ... 
Przeżywałeś to nie raz. Dotknij się słów Jezusa, nakłoń swego ucha... 

Królestwo Niebieskie zdobywają gwałtownicy...  
Zawsze jest sens, kiedy widać cel... 

 

Piątek 11.12.2020 

Św. Damazego I, papieża 

Mt 11, 16-19 

Po przeczytaniu Ewangelii przypatrz się swoim spotkaniom z 
przyjaciółmi, znajomymi, rodziną. O czym najczęściej rozmawiacie i jak często 
wasze rozmowy dotyczą innych? Jaki jest cel tych rozmów? 

W innym miejscu Jezus powiedział, że z każdego bezużytecznego słowa, 
które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu (Mt 12, 36).  

Proś Pana, by pomógł ci nie mówić niepotrzebnie o innych. 



Sobota 12.12.2020 

Najśw. Maryi Panny z Guadalupe  

Mt 17, 10-13 

Bóg stawia na naszej drodze ludzi, daje znaki. Czy rozpoznajemy je? Czy 
widzimy? Czy nasze oczy są otwarte na samego Boga? Jezus przychodzi w 
cichości i pokorze. Czy nie przechodzimy obojętnie obok Niego? 

Panie, zdejmij bielmo z naszych oczu, abyśmy zawsze widzieli Ciebie i 
nigdy nie przechodzili obojętnie obok bliźnich, w których Ty sam jesteś. 
Spraw, abyśmy nie ranili naszym brakiem miłości. 
 

Niedziela 13.12.2020 

III Niedziela Adwentu 

J 1,6-8. 19-28 

Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu 
ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała. Czy faktycznie Jezus 
stał wśród tego tłumu, który słuchał św. Jana Chrzciciela? Raczej nie. To 
zdanie ma inne znaczenie, symboliczne – jesteś tak blisko Boga, a Go nie 
widzisz. Ostatni tydzień, aby znaleźć Jezusa „wśród tego tłumu”. 
 

Poniedziałek 14.12.2020 

Św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła 

Mt 21, 23-27 

Jezus pragnie bliskiej relacji z każdym człowiekiem. Nie narzuca się. 
Akceptuje naszą obojętność, choć z pewnością napawa Go ona smutkiem. 
Dzisiaj wyciąga do ciebie rękę i pragnie dialogu, pragnie rozmowy z tobą. 
Potrzebuje tylko, abyś powiedział do Niego: tak Panie, wierzę w Ciebie, wierzę 
w Twoją miłość do mnie i ufam Ci. Porozmawiaj z Nim o tym, co czujesz teraz 
w sercu.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Wtorek 15.12.2020 

Mt 21,28-32 

Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu 
uwierzyć. 

Niełatwo jest wypełniać wolę Boga. Niełatwo jest przestrzegać Jego 
prawa. Tylu rzeczy trzeba sobie odmówić. Wygodniej, przyjemniej, lżej 
byłoby odmówić Bogu. Czy nigdy Mu nie odmówiłeś? Przecież każdy grzech 
to „nie” powiedziane Jezusowi. Lecz Jezus każdemu daje szansę na 
nawrócenie. Musimy się tylko w porę opamiętać. Zapytaj dzisiaj Jezusa, w 
czym jeszcze Mu odmawiasz? Przed czym jeszcze się wzbraniasz? W czym 
musisz się opamiętać? Pamiętaj, stawką jest twoje życie wieczne... 

Środa 16.12.2020 

Łk 7, 18b-23 

„Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?…” 

Odpowiedział im więc : „Idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i 
słyszeli: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają 
oczyszczenia i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się 
Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”. 

Panie, dziękuję Ci, że nie wymagasz ode mnie, abym wierzył Ci tylko na 
słowo. Dajesz się poznać w czynach, w znakach. 

A ja wciąż wątpię… Wciąż nie dowierzam… Wciąż gubię się w swoim 
oglądzie świata… 

Panie, otwórz me oczy, pragnę Cię widzieć! Proszę, rozwiej moje 
wątpliwości i umocnij moją wiarę! 

Czwartek 17.12.2020 

Mt 1, 1-17 

“Mamo, tato! Mam do zrobienia na jutro drzewo genealogiczne…” 
Konsternacja, dlaczego tak późno ci o tym powiedział. Gorączkowa analiza, 
szukanie zdjęć, chwila zadumy, radosne wspomnienia, a może bolesne… Zadaj 
sobie po raz kolejny to banalne pytanie: po co żyję? Może po to, aby znaczyć 
coś więcej niż tylko NIP i REGON w Wydziale Statystycznym. Jesteś przecież 
częścią niezwykłego łańcucha pokoleń z prawdziwie Królewskiego Rodu. 
Nawet jeśli twoi ojcowie nie świecili przykładem, masz szansę na dobre życie. 
Miłując najbliższych, „umierając” każdego dnia, tworzysz nową historię, która 
już dziś zapełnia strony księgi twojego rodu… 



Piątek 18.12.2020 

Mt 1, 18-24 

Przyjrzyj się opisanej dzisiaj postawie Józefa. Zważ, jakie uczucia mogły 
się w nim rodzić. Czy słuszne wzburzenie wobec sytuacji, w jakiej się znalazł 
za sprawą Maryi, zakłóciło w nim czujność na Boże natchnienia? Nie. Pomimo 
żalu, Józef rozpoznał Anioła Pańskiego. Nie miał co do tego wątpliwości, 
uwierzył więc w jego słowa.  

Teraz postaw siebie w sytuacji Józefa. Czy i twoja wiara jest dość silna, 
żeby zachować się tak jak on?  Czy ty też nie uniósłbyś się honorem? Przede 
wszystkim odpowiedz sobie, czy, będąc w obecnej twojej relacji z Panem, 
miałbyś pewność, że mówi do ciebie anioł, wysłany przez Boga?   

Jeżeli więź twoja z Nim pozostaje zbyt mała, to zdecyduj, co zrobisz, aby 
ją stale pogłębiać.  

Św. Józef na pewno ci w tym pomoże, gdy go poprosisz. 
 

Sobota 19.12.2020 

Łk 1, 5-25 

Bóg przychodzi do nas z obietnicą, ale czy słuchamy Go uważnie? Gdzie 
jest miejsce i czas w naszym życiu, aby wsłuchiwać się w Jego głos? A gdy 
usłyszymy, czy rzeczywiście przyjmujemy do serca z nadzieją? Może budzą 
się w nas wątpliwości, nie mając pewności po czym to poznamy? 

Panie, wycisz nasze umysły, nasze serca, abyśmy zawsze słyszeli Twój 
głos, aby nic nam Go nie zagłuszało.  Ty bowiem, mój Boże, jesteś moją nadzieją, 
Panie ufność moja. (Ps 71, 5) 

 

Niedziela 20.12.2020 

IV Niedziela Adwentu 

Łk 1, 26-38 

Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! 

Słowa «sługa» z pewnością nie skojarzylibyśmy ze słowem «wolność». 
Paradoksalnie Maryja poprzez nazwanie siebie «służebnicą» pokazuje swoją 
największą wolność. Całkowite nieskrępowanie w wypełnianiu woli Bożej – 
w tym wyraża się największa wolność. Zastanów się nad swoją zdolnością w 
wypełnianiu woli Bożej. Czy pomiędzy „w” (Twoja wola) a „W” (wola Boga) 
możesz wstawić znak „=”? 

 



Poniedziałek 21.12.2020 

Św. Piotra Kanizjusza, prezbitera i doktora Kościoła 

Łk 1, 39-45 

Ewangelia daje dziś nam za wzór Maryję, bo jest błogosławiona między 
niewiastami. Ogłasza to Elżbieta napełniona Duchem Świętym. Bóg pragnie 
napełniać ciebie swoim Duchem, aby głoszono Jego prawdę, że błogosławiony 
ten, kto uwierzy, że słowa Pana spełnią się. 

Zastanów się dziś jakie obietnice kieruje do ciebie miłosierny Bóg. 
 

Wtorek 22.12.2020 

Łk 1, 46-56 

Pomódl się dzisiaj wraz z Maryją treścią Magnificat. Uwielbiaj Boga. 
Opowiedz Mu co cię cieszy i raduje. Spróbuj zauważyć, tak jak Maryja, „wielkie 
rzeczy”, które Pan uczynił dla ciebie. Pomyśl, czego Bóg dokonuje w twoim 
życiu poprzez innych i czego dokonuje w życiu innych poprzez ciebie.  
 

Środa 23.12.2020 

Łk 1, 57-66 

Nie znam przyszłości, a boję się tego, co nieznane. Oglądam prognozy 
pogody. Słucham ekspertów, gdy kreślą analizy co do gospodarki i ostrzegają 
przed kryzysami. Planuję swój budżet i zabezpieczam rodzinę. I tylko jakaś 
niema intuicja, nieustannie tłumiona przez czujny rozum i spychana na 
poziom podświadomości, usiłuje uporczywie dawać mi znaki, jak gdyby 
oderwane od tego, co wynika z ekspertyz, wykresów, analiz… 

Nie znam przyszłości, ale chciałbym ufać Bogu na tyle, by nie mieć takiej 
potrzeby. 
 

Czwartek 24.12.2020 

Łk 1, 67-79 

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela. Dzisiejszy dzień jest pamiątką wielkiego 
oczekiwania na spełnienie się Bożej obietnicy. Słowa Pana są zawsze prawdą. 
Pomyśl o całej miłości i dobrodziejstwie, które przez całe życie otrzymałeś i 
wciąż otrzymujesz od Pana i poświęć ten czas modlitwy na dziękowanie i 



uwielbianie Go.  Oddaj Mu każdy swój lęk, ponieważ On (…)swój lud nawiedził 
i wyzwolił, dał poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów, dzięki 
serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące 
Słońce, by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki 
skierować na drogę pokoju. 
 

Piątek 25.12.2020 

Uroczystość Narodzenia Pańskiego 

Mt 1, 1-25 

Mateusz rozpoczyna swoją Ewangelię od podania rodowodu Jezusa. Dla 
Izraelitów bardzo ważne było i jest do dzisiaj, by znać jak najdalsze początki 
swojego pochodzenia. 

Czy ty wiesz, z jakiego rodu pochodzisz? Czy znasz choćby imiona swoich 
przodków? Jak daleko wstecz? Czy modlisz się za nich, znasz ich historię, 
wiesz cokolwiek o nich? To są twoje korzenie, to ich pokolenia ciebie 
ukształtowały i wpłynęły w większym lub mniejszym stopniu na to, jakim 
człowiekiem jesteś. 

Ważne jest, by upraszać dla przodków łaskę nieba, a oni będą wstawiać 
się za tobą. 

Sobota 26.12.2020 

Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika 

Mt 10, 17-22 

Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.  
Ale tak bez wakacji? Bez ulgi? Tak do końca?  
Panie Jezu Ty sam wiesz jak często szukam „furtki” by usprawiedliwić 

mój grzech. By zamalować moje upadki, odejścia. Mój brak wytrwałości.  
A przecież ceną jest zbawienie. Ceną wieczne szczęście. Ceną oglądanie 

Ciebie twarzą w twarz.  
Pomóż mi Panie Jezu wytrwać.  
Mimo burz, zamętu i szatana, który tylko czeka na okazje.  
Któż Panie jak Ty?!  

 

 

 

 

 

 



Niedziela 27.12.2020 

Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa 

Łk 2, 22-40 

Teraz, o Władco, pozwalasz odejść Twemu słudze w pokoju, według 
Twojego słowa. 

W tym jednym zdaniu ukazane jest wyjątkowe spotkanie. Oto naprzeciw 
siebie stają Odwieczny i Wszechmogący Bóg oraz sędziwy już człowiek. Do 
Symeona przychodzi Bóg – Ten, Który dał słowo i przez Słowo oraz w Słowie 
spełnia swoją obietnicę. 

Pomyśl, ile lat czekał Symeon na jej spełnienie? Ile razy wstawał rano i z 
nadzieją szedł do świątyni oczekując tego spotkania? Ile razy wracał 
wieczorem do domu smutny, może wątpiący i rozgoryczony? 

A jaka Boża obietnica nie spełniła się jeszcze w twoim życiu? Pomyśl o 
tym i pamiętaj, że Bóg jest WIERNY i zawsze dotrzymuje danego słowa. 

 

Poniedziałek 28.12.2020 

Święto świętych Młodzianków, męczenników 

Mt 2, 13-18 

Bóg do Ciebie mówi, ale czy słyszysz? Józef po prostu usłyszał i wykonał 
to, co Bóg mu nakazał. Nie starał się poprawić Boga, nie dyskutował, ale też 
nie ignorował. Po prostu zrobił, co Pan kazał. 

Zastanów się, jak dzisiejsza Ewangelia zaprasza, aby być nie tylko 
człowiekiem modlitwy, ale i czynu. Posłuchaj dziś głosu Boga i wykonaj Jego 
prośbę. 
 

Wtorek 29.12.2020 

Św. Tomasza Becketa, biskupa i męczennika 

Łk 2, 22-35 

Maryja i Józef ofiarowują Bogu to, co dla nich najcenniejsze. Mają 
świadomość, że Dzieciątko Jezus należy do Ojca. Na ile świadomie 
przyjmujesz fakt, że członkowie twojej rodziny należą do Boga? Jak często Mu 
ich powierzasz? 

Zbawiciel świata pozwala wprowadzić się do świątyni przez biednych i 
prostych ludzi, których stać jedynie na „ofiarę ubogich”. Jak bardzo Bóg się 



uniżył, żeby być blisko zwykłych ludzi; jak bardzo pragnął, by wypełniło się 
słowo! 

Zwróć uwagę na Symeona. Czego cię uczy? Wierności, wytrwałości, 
niezłomności w wierze? Zaufania Panu mimo przeciwności? Gorliwości w 
praktykach religijnych? Prawości, pobożności? Otwartości na natchnienia 
Ducha świętego? Bardziej świadomego oczekiwania na przyjście Zbawiciela? 

 

Środa 30.12.2020 

Łk 2, 36-40 

Wyobraź sobie prorokinię Annę. Ma osiemdziesiąt cztery lata. Jest teraz 
w świątyni. Spędziła w niej większość swojego życia. Pości i modli się. Jak 
wygląda? W co jest ubrana? Jaką ma postawę? Na co czeka? Czy coś mówi, czy 
może milczy? Co teraz czuje? W pewnej chwili dostrzega kobietę i mężczyznę 
wchodzących do świątyni z noworodkiem. To Maryja z Józefem. Co czuje 
Anna? Jak zmienia się jej postawa? Co robi? Postój chwilę przy Annie i 
przyglądnij się, jak rozmawia z Maryją i Józefem. 

Nie rozstawała się ze świątynią. Świątynia to miejsce przebywania Boga. 
Czym dla ciebie jest świątynia? Jakie są miejsca lub rzeczy, z którymi się nie 
rozstajesz? Co jest twoim centrum życia? 

Służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyjrzyj się swojej 
postawie wobec Boga. Co możesz zmienić, aby była bardziej służbą? Po co się 
modlisz i pościsz? Czy dla służby Bogu, czy dla własnych korzyści? Jak 
traktujesz post? Czy rezygnujesz z rzeczy, aby przypomnieć sobie, że Bóg jest 
najważniejszy i jest w stanie dać tobie wszystko, co potrzebujesz? Jaką część 
twojego życia zajmuje Bóg? Dzień czy noc? Może tylko niedzielę? Co możesz 
zrobić, aby żyć w obecności Boga cały czas? 

Sławiła Boga. Spędź chwilę z twoim obrazem Boga. Jaki On jest? Co 
zrobił, co robi teraz? Co dobrego możesz o nim powiedzieć innej osobie? 

 

Czwartek 31.12.2021 

Św. Sylwestra I, papieża 

J 1, 1-18 

Pan ma w ręku całe twoje życie. Wszystkim kieruje dla jednego celu, 
którym jest twoje zbawienie, twoje życie wieczne, o wiele ważniejsze i 
piękniejsze od wszystkiego, co kiedykolwiek widziałeś i spotkałeś na ziemi. 
Powierz Panu cały następny rok, wszystkie wydarzenia i nie lękaj się. Zaufaj 
Mu. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia (Flp 4, 13).  



Piątek 1.01.2021 

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi  

Łk 2, 16-21 

Czyż nie zdumiewa cię, że żeby znaleźć Jezusa, trzeba najpierw znaleźć 
Maryję? Znaleźć Józefa? Trzeba znaleźć najpierw Ją – rozważającą, cichą i 
pokorną, i Józefa – człowieka wiary i zaufania. Czyż nie takim właśnie 
powinienem się stawać każdego dnia – aby znaleźć Jezusa? Aby znaleźć 
prawdziwego Jezusa, nie tego, którego sobie sam wyobraziłem i sam sobie 
nazwałem, ale Tego, którego imię wypowiedział anioł – Tego, który zbawia. 

Czy znalazłem tego Jezusa, który ma moc mnie zbawić? 

 

Sobota 2.01.2021 

Śś. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów 

Kościoła 

J 1, 19-28 

Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie 
idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała. 

Czy poznałem już Jezusa? 

Czy uwierzyłem w Jego Zmartwychwstanie? Czy potrafię odczytywać 
wydarzenia z mojego życia przez pryzmat Bożej Ewangelii? 

Panie spraw, aby moc Twego Ducha wypełniła moje serce i umysł, aby 
współdziałał z Tobą i szukał odpowiedzi na wszystkie pytania i wątpliwości 
w Twojej nauce. 

 

Niedziela 3.01.2021 

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim 

J 1, 1-18 

Czy pamiętam, kiedy po raz pierwszy doświadczyłem, że Słowo Boga 
przemówiło do mnie? Czy czułem wtedy jakieś poruszenie? Spróbuj 
opowiedzieć o tym Panu. Proś, aby to Słowo urzeczywistniło się w twoim 
życiu, abyś mógł przyjąć te słowa z Ewangelii, które są dla ciebie 
najtrudniejsze. Spraw Panie, aby Twoje Słowo było zawsze na pierwszym 
miejscu w moim sercu. 
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