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Poniedziałek 1.02.2021 

Mk 5, 1-20 

Jezus! Najwyższe Imię! Czyni cuda, rzeczy niebywałe. W jednych 
budzi podziw, w innych strach, lęk. Czy rzeczywiście ten strach 
pochodzi od Jezusa? On przecież pragnie naszego dobra, kocha nas i 
pragnie, abyśmy kochali także Jego. W imię tej miłości jest gotów 
wyciągnąć każdego dnia swoją rękę, abyśmy podążyli za Nim. Zastanów 
się, może jest coś, co odgradza cię od miłości Boga, jakiś lęk, 
zniewolenie… może jakaś trudność. Oddaj Mu to, a On przemieni twój 
lęk w miłość. 

 

Wtorek 2.02.2021 

Święto ofiarowania Pańskiego 

Łk 2, 22-40 

Bohaterowie dzisiejszej Ewangelii prezentują dwie postawy: 
pełne posłuszeństwo prawu Bożemu oraz otwarcie się na działanie 
Ducha Świętego i pełna z Nim współpraca. Przyjrzyj się dzisiaj sobie – 
czy jesteś podobny do Maryi i Józefa oraz Symeona i Anny. Czy 
przyjmujesz wolę Bożą nawet jeśli masz w perspektywie „miecz 
boleści”? 

 

Środa 3.02.2021 

Św. Błażeja, biskupa i męczennika albo św. Oskara, biskupa 

Mk 6, 1-6 

Słuchający Pana Jezusa byli oszołomieni, potem powątpiewali, by 
za chwilę lekceważyć i nie wierzyć: bo On jest naszym sąsiadem, znamy 
Go, bo jesteśmy rodziną. 



 Łapię się na tym myśleniu, że wiem lepiej – przecież już tyle lat 
jestem praktykującym katolikiem. 

Czy zostawiam w swoim umyśle i sercu miejsce na plan Pana 
Boga? Ile razy byłem oszołomiony Jego rozwiązaniem? Czy wątpię w 
Jego prowadzenie w moim życiu? Może jestem już dalej i lekceważę to 
co się dzieje dookoła mnie? 

Pan Jezus i tak przychodzi do mnie. Nie jest sam, jest razem ze 
swymi najbliższymi, Świętymi. 
 

Czwartek 4.02.2021 

Mk 6, 7-13 

Uczniowie byli ludźmi grzesznymi, słabymi, pełnymi lęków, 
pychy, dalecy od ideału. Tak jak ty. 

Jezus znał ich tak jak i zna ciebie. Jesteś ukochanym dzieckiem 
Boga i to jest twoje super narzędzie, aby móc o Nim świadczyć i mówić. 

Jezus chce, abyś całkowicie zaufał Ojcu, aby twoją mocą był Duch 
Święty, modlitwa, Eucharystia, które cię poprowadzą. Dzięki nim 
będziesz w stanie ewangelizować. 

Czy jest w tobie otwartość, żeby stać się narzędziem w ręku Pana 
– jak prorok Izajasz: Oto ja Panie, poślij mnie. 

 

Piątek 5.02.2021 

Św. Agaty, dziewicy i męczennicy 

Mk 6, 14-29 

Jan Chrzciciel upominał samego Heroda, który, mimo to, chętnie go 
słuchał. Czy ty masz odwagę upominać innych, czy raczej, obawiając się 
przykrości, wolisz milczeć, tłumacząc sobie, że to nie twoja sprawa? 
Jeśli jednak czujesz, że musisz komuś zwrócić uwagę, czy czynisz to z 
miłością? Czy na pewno nie jesteś zbyt natarczywy lub stanowczy? Czy 
potrafisz zwrócić komuś uwagę, nie obwiniając go? To nie jest łatwe, 
ale z Bożą pomocą możliwe. 

Proś Ducha Świętego, a może też Jana Chrzciciela, by dał ci 
zarówno odwagę upominania jak i wyczucie, czy i jak masz to uczynić. 
 



Sobota 6.02.2021 

Św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników 

Mk 6, 30-34 

Jezus doskonale wie, że po pracy ciało musi wypocząć. Tak jak 
ciało potrzebuje regeneracji, tak i nasza dusza. Jest to możliwe tylko w 
miłości Chrystusa. Jezus widzi nasze słabości, nasz trud. Pragnie, 
abyśmy przychodzili do Niego i opowiadali o tym, co robimy, co nas 
trapi, a co raduje. Jaka jest nasza relacja z Panem? Czy wsłuchujemy się 
w Jego słowa? Czy jest On przyjacielem, któremu opowiadamy o 
wszystkim? 

Panie, prosimy Cię, abyśmy zawsze odpoczywali w Tobie, bo Ty 
Jesteś prawdziwym wytchnieniem. Ty przywracasz mi życie, prowadzisz 
mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię (Ps 23,3). 
 

Niedziela 7.02.2021 

V Niedziela Zwykła 

Mk 1, 29-39 

Mieszkańcy Kafarnaum nie dostrzegali w Chrystusie ani 
„Umiłowanego Syna Bożego”, ani „Świętego Bożego”, lecz wspaniałego 
uzdrowiciela. Czytając dzisiejszą Ewangelię też maluje się nam taki 
obraz – Jezus uzdrowiciel. Ale św. Marek zapisał jedno zdanie, które 
umyka czytającym ten fragment, a które stanowi o tym, kim jest Jezus: 
Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce 
pustynne, i tam się modlił. Taki poranek sprawia, że Jezus jest Tym, Kim 
jest. Relacja z Ojcem kształtuje człowieka, a nie to, co robimy. 
 

Poniedziałek 8.02.2021 

Św. Hieronima Emilianiego, zakonnika albo św. Józefiny 

Bakhita, dziewicy 

Mk 6, 53-56 

Wyobraź sobie Jezusa i ludzi, którzy zmierzają do Niego, 
prowadząc ze sobą osoby chore, cierpiące. Jak duża ufność jest w tych 
osobach, że zdecydowały się pokonać trudności, aby przyjść do Jezusa. 



Prawdopodobnie wszystkie metody uleczenia choroby już zawiodły. 
My także wiemy, gdzie stale przebywa Chrystus i czeka na nas. Czeka w 
pobliskim kościele, w Eucharystii, w tabernakulum. Może znajdziesz 
czas, aby Go odwiedzić. Pomimo trudności, przeszkód, może lęku i 
obaw przed pandemią. Przyjdź i bądź blisko Pana. A wszyscy, którzy się 
Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. 
 

Wtorek 9.02.2021 

Mk 7,1-13 

Jezus pyta dziś w sposób szczególny o twoją wiarę. Pyta, czy to, co 
nazywasz wiarą, nie jest tylko religijnością, pustą pobożnością, 
faryzeizmem. Czy masz prawdziwą relację z Bogiem, czy może twoja 
wiara to tylko styl życia, zbiór zasad, filozofia? Jak bardzo jesteś 
przywiązany do wszystkich gestów, które wykonujesz w Kościele? Czy 
patrzysz z miłością na tych, którzy wykonują inne gesty i inaczej 
przeżywają wiarę? Porozmawiaj dziś z Jezusem na ten temat. Zapytaj, 
co wymaga poprawy, w czym zawodzisz, czego jeszcze nie widzisz i 
czego nie rozumiesz. 
 

Środa 10.02.2021 

Św. Scholastyki, dziewicy 

Mk 7, 14-23 

Słuchajcie Mnie wszyscy i zrozumiejcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz 
w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z 
człowieka to czyni człowieka nieczystym. 
 Jezus przypomina, że najważniejsze, aby w moim sercu panowała 
prawda, dobro i miłość. Prosi mnie o autentyczność. Nie udawaj, że 
jesteś dobry, ale bądź dobry naprawdę. Nie udawaj człowieka 
pobożnego, ale naprawdę zawierzaj siebie Bogu.  Czy zaglądam w swoje 
serce i rozeznaję jego głos w sumieniu i rozumem?  Czy pamiętam, że 
miłość to konkretny wybór i czyn zgodny z wolą Bożą? 

 

 

 

 



Czwartek 11.02.2021 

Najświętszej Maryi Panny z Lourdes 

Mk 7, 24-30 

Kolejny dzień drogi, zmagania… a przed oczami, w sercu kłębią się 
intencje, a to choroba ojca, zniewolenie szwagra, próby samobójcze 
córki… można by długo wymieniać. 

Stoisz pod ścianą, płaczesz z bezradności. Przecież to twoi 
najbliżsi, których kochasz. 

Spójrz na Syrofenicjankę, która była przecież poganką. Jej 
najmniej należała się pomoc, bo przecież Jezus najpierw przyszedł do 
swoich. Ona na to nie zważała… Padnij do stóp Jezusa, nie ważne jaki 
jest stan twojego ducha, bądź namolny, wstawiaj się, a twoi bliscy 
otrzymają potrzebne łaski… 

 

Piątek 12.02.2021 

Mk 7, 31-37 

Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na 
niego rękę. Czy ty też przyprowadzasz innych do Pana? Jak często 
zdarza ci się polecać Bogu kogoś z przechodniów, oddać Mu widzianą 
sytuację, w której nikt ci znany nie uczestniczy? Może warto wieczorem 
pytać Pana, za kogo, spośród dziś napotkanych osób, odmówić choć 
jedno „Chwała Ojcu”. Zobaczysz, że Duch Święty wskazuje wtedy osobę 
lub sytuację, na którą spojrzysz bardziej Jego oczami. Pamiętaj, że to nie 
znaczy, że poznasz cel tej modlitwy. To już jest sprawa Boga. 
 

Sobota 13.02.2021 

Mk 8, 1-10   

Jezus zaprasza nas, aby trwać przy Nim. O inne rzeczy On się 
zatroszczy. Jak wygląda nasze trwanie przy Panu? Nasze słuchanie Go? 
Przeżywanie dnia, każdej chwili z Nim? Robienie wszystkich czynności, 
prac dla Niego? A czy nie dostrzegamy cudów, jakie dla nas robi. Każdy 
kolejny dzień to cud. Czy dziękuję Mu za to? Czy dostrzegam piękno 
wokół mnie? 



Panie pragniemy, abyś był zawsze na pierwszym miejscu. 
Prosimy, przenikaj nasze życie, abyśmy nie zaniedbywali Ciebie. 

 A dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami (Ps 30,17a). 
 

Niedziela 14.02.2021 

VI Niedziela Zwykła 

Mk 1, 40-45 

Chcę, bądź oczyszczony. Trąd w rozumieniu biblijnym jest 
równoznaczny z grzechem, dlatego w dzisiejszej Ewangelii Jezus z 
trędowatym nie rozmawia o uzdrowieniu, ale o oczyszczeniu. Tylko, że 
nigdy wcześniej nie mieliśmy takiej epidemii trądu jak teraz. I co gorsza, 
dla wielu ludzi zupełnie normalne jest to, co jest anomalią, czyli bycie 
trędowatym (trwanie w grzechu ciężkim). Jezus zawsze chce oczyścić, 
ale ludzie nie zawsze chcą być oczyszczeni. Na tę epidemię jest tylko 
jedno lekarstwo – modlitwa. „Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie 
dla nas i całego świata” – to jest właśnie modlitwa o uwolnienie z 
epidemii dla Ciebie i całego świata. 
 

Poniedziałek 15.02.2021 

Mk 8, 11-13 

Bóg mówi nie. Nie działa na Niego postawa roszczeniowa, 
manipulacja, żądania. Jezus na złe intencje odpowiada stanowczo nie i 
odchodzi od tego jak najdalej się da. 

 Zobacz w swoim życiu, gdzie taka postawa przejawia się, gdzie 
starasz się coś u Boga ugrać, albo wymusić. 

Niech ta modlitwa otworzy twoje serce na Jego obecność, niech 
oczyści intencje i zmieni postawę roszczeniową na służbę. 

 

Wtorek 16.02.2021 

Mk 8,14-21 

Pan Jezus każdego dnia kieruje do ciebie swe Słowo. Pomyśl jak 
często w tym czasie masz głowę zaprzątniętą innymi, zupełnie 
przyziemnymi sprawami i w ogóle Go nie słuchasz. W ciągu dnia zbiera 



się tyle drobnych spraw zaprzątających myśli. Co cię dziś nurtuje i nie 
pozwala wsłuchać się w Jego głos? Jezus chce, żebyś oddał w Jego ręce 
te wszystkie sprawy. Przestał je roztrząsać i rozpamiętywać na nowo. 
Jeśli zaufasz Mu, On ułoży wszystko w najlepszy sposób. Teraz jesteś 
gotów na to, by słuchać Jego Słów. 

 

Środa 17.02.2021 

Środa Popielcowa 

Mt 6, 1-6. 16-18 

I oto koniec karnawału. Teraz zwrot o 180 stopni, popiół na głowę 
i lament nad tym, cośmy sobie w tym karnawale (wątpliwie, zresztą, z 
powodu pandemii) pofolgowali. No, chyba, że w tym całym Wielkim 
Poście wcale nie chodzi o to, żeby być smutnym i posępnym? Jeśli 
dowiedziałem się, na przykład, że mam problem z kręgosłupem. To 
mam do wyboru, chodzić zgarbiony, narzekać na ból i tylko tym 
epatować, ale mogę też pójść do fizjoterapeuty, nauczyć się 
odpowiednich ćwiczeń, może pozbyć się niewygodnego krzesła… 

Posłuchajmy co Jezus zaleca, by w Wielkim Poście nie tylko uznać 
swój grzech, ale skutecznie się mu w codzienności przeciwstawić. 
 

Czwartek 18.02.2021 

Łk 9,22-25 

Dzisiaj Jezus zaprasza do zajrzenia w głąb swojego serca, w głąb 
twojego postrzegania świata, który cię otacza. Jaką kierujesz się 
hierarchią ważności oceniając sprawy wokół ciebie? Czy na pierwszym 
miejscu jest relacja z Jezusem i zbawienie, czy może większą troską 
otaczasz zdrowie, pieniądze i jakieś inne, ziemskie wartości? 

 

Piątek 19.02.2021 

Mt 9, 14-15 

Dzisiejszy tekst Ewangelii zaprasza, by zastanowić się, czym jest 
dla ciebie post. Nie zajmuj się jednak świątecznymi postami. Wejrzyj w 



serce i znajdź tam cele piątkowych postów od mięsa. Czy przestrzegasz 
ich, czy ofiarowujesz za konkretne osoby lub sprawy? Nawet jeśli 
jedzenie ryb i serów nie jest dla ciebie umartwieniem, to ofiarowane 
Bogu radości też są cenne. 
 

Sobota 20.02.2021 

Łk 5, 27-32 

Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie 
przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz 
grzeszników. 

Panie Jezu – dziękuję Ci za pociechę i nadzieję, którą niosą dla 
mnie te słowa. 

Padam przed Tobą na twarz i szepczę do Ciebie. 
Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nade mną 

grzesznikiem. 
Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nade mną 

grzesznikiem. 
Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nade mną 

grzesznikiem. 
Zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Zmiłuj się. 

 

Niedziela 21.02.2021 

I Niedziela Wielkiego Postu 

Mk 1, 12-15 

Czas się wypełnił – mówi Jezus. Wierzysz Mu? 

Może myślisz sobie, że „masz czas”? Bo masz wszystko 
uporządkowane, jesteś super zorganizowany, planujesz mnóstwo 
rzeczy i jesteś w tym do bólu konsekwentny… 

Może w codziennej pogoni za sprawami pilnymi i pilniejszymi, 
porwany przez nurt czasu, który z każdym rokiem życia wydaje ci się 
być szybszy i bardziej intensywny, masz poczucie, że czas „ucieka ci 
przez palce”? 

Myślisz, że masz czas? Nie. Bo nie jesteś jego panem. Tylko Bóg, 
jest Panem czasu, On jest Początek i Koniec. Dlatego Jezus może 
powiedzieć: Czas się wypełnił. 



Przeżywaj swój czas DLA BOGA, bo bliskie jest królestwo Boże. 
Nawróć się do Boga. Idź do spowiedzi. Odrzuć okazję do grzechu. 
Pojednaj się z domownikami. Przeproś zranioną przed wielu laty osobę. 
Odwiedź przyjaciela. Idź na grób kogoś bliskiego. To zajmie ci tylko 
chwilę, nawet nie 40 dni. Ale nie odkładaj tego na jutro, bo czas się 
wypełnił. 
 

Poniedziałek 22.02.2021 

Święto katedry św. Piotra Apostoła 

Mt 16, 13-19 

Jezus zadaje dwa pytania: Za kogo uważają Mnie ludzie? Za kogo 
ty Mnie uważasz? Zastanów się, czy starasz się o relację, bliskość i 
zażyłość z Chrystusem, aby odkrywać prawdę o Nim? Kim jest dla ciebie 
teraz? Jezus zostawia dziś również pewne obietnice dotyczące Jego 
Kościoła. Wzbudź w sobie postawę wdzięczności za Kościół i za to, że 
możesz być jego członkiem. 
 

Wtorek 23.02.2021 

Iz 55, 10-11 

Czy jest jakieś Słowo Boga, które uważasz za skierowane 
szczególnie do ciebie? które jest dla ciebie jakimś zadaniem, 
wyzwaniem? Czy jest Słowo, które wciąż jest bezowocne, bo nie 
dokonało w twoim życiu tego, czego oczekuje Pan? Słowo, które nie 
spełniło jeszcze pomyślnie swego posłannictwa? Poproś o światło w 
poznaniu i siłę w realizacji Bożego planu w swoim życiu. 

Mt 6, 7-15 

Jezus zna swego Ojca, jest z nim w głębokiej, niepojętej dla 
człowieka relacji. Doskonale wie, jaka powinna być modlitwa człowieka 
do Boga Ojca, co jest w niej najistotniejsze i najbardziej nam potrzebne. 
Mając tę świadomość, zatrzymaj się chwilę przy każdym wyrażeniu 
Modlitwy Pańskiej. 
 

 



Środa 24.02.2021 

Łk 11, 29-32 

Spróbuj wyobrazić sobie podróż królowej z południa do 
Salomona. Jak wyglądała karawana? Jaka była pogoda, jakie 
przeszkody? Co przeżywała w drodze? Co musiała poświęcić? Dlaczego 
jechała do Salomona? Czy otrzymała to, po co przybyła? 

To plemię jest plemieniem przewrotnym. Przewrotny to znaczy 
zwodniczy, fałszywy, obłudny, przebiegły, podstępny. Zastanów się nad 
swoimi intencjami. Co sądzisz o swoim postępowaniu? Spróbuj sięgnąć 
do swojego wnętrza. Czy zachowujesz się tak, jak naprawdę tego 
chcesz? 

Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany. Pożądliwość nie 
ma końca, zawsze chce więcej. Jak patrzysz na świat: czy bardziej pod 
kątem tego, czego nie masz, czy tego, co już masz? Jaką rolę w twoim 
życiu odgrywa pożądanie? Jak korzystasz z tego uczucia? Jeżeli 
uważasz, że czegoś naprawdę chcesz, to pomyśl, jak twoje życie by się 
zmieniło, jakbyś to miał. Czy znajdziesz ukojenie? 

Tu jest coś więcej niż Salomon. Jezus jest blisko. W kościele, w 
Słowie Bożym, w Eucharystii, w twoich bliskich, w twoim sercu, zawsze 
przy tobie. Powiedz Mu teraz, co się dzieje w twoim sercu. 
 

Czwartek 25.02.2021 

Mt 7, 7-12 

Jezus porusza dzisiaj dwie sprawy dotyczące naszych oczekiwań. 
Pierwsze, czy oczekujemy od Boga pomocy? Jak dzieci, które są 
poddane rodzicom? I czy w tym oczekiwaniu wierzymy, że to, co daje 
nam Bóg, jest dobre na ten moment? Może nawet i najlepsze w 
perspektywie trwania na drodze do zbawienia… Czy wierzę, że Bóg 
zawsze wysłuchuje mojej modlitwy? 

Druga sprawa tyczy się traktowania innych ludzi. Skoro 
oczekujemy od bliźniego dobra dla nas samych, to i my mamy 
obowiązek troszczyć się o dobro drugiego człowieka. Wszyscy bowiem 
jesteśmy dziećmi tego samego Boga. Co czujesz w sercu, kiedy czytasz 
te słowa? 

 



Piątek 26.02.2021 

Mt 5, 20-26 

Użyjmy porównania. Święta s. Faustyna Kowalska stanęła przed 
Sędzią i usłyszała, że winna jest jednego dnia ognia czyśćcowego... 
(Dzienniczek 36) 

Nasz przeciwnik oskarża nas nieustannie. Co ja usłyszę od 
Sędziego? Choć nikogo nie zabiłem, to czy w swoim sercu, w swoim 
umyśle nie używam przypadkiem tych lub podobnych słów z dzisiejszej 
Ewangelii o pustej głowie („raka”) i „bezbożniku” w odniesieniu do 
innych ludzi? Jezus mówi: Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz 
stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Czy uświadamiam sobie to więzienie, 
w którym oddam nawet najdrobniejszy grosik moich grzechów, każdą 
najdrobniejszą rzecz, myśl, słowo, najdrobniejszy uczynek niezgodny z 
wolą Bożą – czy to nie będzie czyściec? A wszystko to odnosi Jezus do 
piątego przykazania. Zadaj sobie pytanie – dlaczego? Czemu, gdy 
gniewam się na kogoś będę sądzony z „nie zabijaj”? Jaka jest dziś moja 
sprawiedliwość? Proś Pana, aby była większa od uczonych w Piśmie i 
faryzeuszów. 
 

Sobota 27.02.2021 

Mt 5, 43-48 

A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za 
tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który 
jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i 
nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 
Panie daj mi mądrość, pokorę i Twego Ducha Świętego, abym 
nieustannie dążył z pełną świadomością do bycia Bożym dzieckiem. 
Abym czerpał pokłady miłości z Eucharystii do tych których ciężko mi 
kochać, do tych którzy nie myślą tak jak ja. 

 
 
 
 
 



Niedziela 28.02.2021 

II Niedziela Wielkiego Postu 

Mk 9, 2-10 

Jezus cudownie przemienił się wobec swoich uczniów. 
Kontemplacja Bóstwa Jezusa przemienia ich stan ducha. Przypomnę 
sobie moje intymne spotkania z Jezusem. Podziękuję Mu za te chwile. 
Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. 

To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Czy chcę, aby Jezus był 
zawsze moim umiłowanym Mistrzem i Bratem i abym zawsze chciał Go 
słuchać? 
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