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Poniedziałek 1.03.2021 

Łk 6, 36-38 

Dziś Jezus uczy nas, co oznacza miłosierdzie względem drugiego 
człowieka. Uczy nas hojności serca. Uczy nas także, abyśmy nie oceniali 
drugiego człowieka, nie potępiali, a hojnie obdarowywali brata swego. 
Przypomina, iż inni będą nas taką samą miarą mierzyli, jaką my mierzymy. 
Zastanów się, ile razy w ostatnim czasie twoje serce nieczułe było wobec 
bliźniego. Rozejrzyj się wokół siebie i pomyśl, kogo możesz obdarować 
miłością Chrystusa.   
 

Wtorek 2.03.2021 

Mt 23, 1-12 

Pycha i pokora. Może być wyborem każdego z nas. Zastanów się dziś 
którą z nich wybierasz w swojej codzienności. Której jest więcej. I czy to dobre 
proporcje.  
 

Środa 3.03.2021 

Mt 20, 17-28 

Wyobrażam sobie, że jestem poważnie chory i jutro idę do szpitala na 
cykl badań, które są przygotowaniem do skomplikowanej operacji. Boję się i 
najbliższym opowiadam o swoim lęku, o tym co mnie niepokoi, o bólu który 
mnie czeka. Wiem też, że operacja może się nie udać i zakończyć moje życie. 
Za chwilę przychodzi mama mojego przyjaciela i prosi bym pożyczył mu 
pieniądze. Reszta bliskich już zaczyna krzyczeć: jak tak można, to oni mają 
prawo do tych środków.  

Próbuję sobie wyobrazić co odczuwał Pan Jezus, jakie emocje w nim 
grały. Nie mogę się nadziwić Jego cierpliwości, tego w jaki sposób panuje nad 
emocjami, nad innymi. Takiej miłości nigdzie nie widziałem. 

Co zrobiłem dziś, by Go naśladować? Co zrobię jutro, by być podobnym 
do Niego? 



Czwartek 4.03.2021 
Święto św. Kazimierza, królewicza 

J 15, 9-17 

Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości 
mojej!  

Jezus przypomina tobie dzisiaj, jak głęboka zażyłość  łączy Go z Ojcem. 
To miłość, której tak do końca nigdy nie zrozumiesz, bo przecież to 
nielogiczne, żeby ojciec swojego syna wydał na śmierć. A Syn się na to 
pokornie zgodził. Coś tu nie gra…  

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za 
przyjaciół swoich. 

Poprzez przeżywanie Wielkiego Postu postaraj się zagłębić w tej 
tajemnicy, odkryj ten bezmiar miłości, bezinteresowności, wrażliwości… 
Rozejrzyj się dookoła, zauważ potrzebującego, podziel się kawałkiem chleba, 
na który tak ciężko zapracowałeś, oddaj chwilkę tak drogocennego czasu, 
powiedz dobre słowo, choć kogoś nie bardzo lubisz, bądź obecny… 

To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. 
 

Piątek 5.03.2021 

Mt 21, 33-43. 45-46 

Jezus mówi o gospodarzu, który założył winnicę. Otoczył ją murem, 
wykopał w niej tłocznię, zbudował w niej wierzę.  Zadbał więc o 
bezpieczeństwo pól i o wszystko, co do produkcji było potrzebne. Pan Bóg 
każdemu z nas tu na ziemi przygotował „winnicę”. Każdy powinien odnaleźć 
swoje miejsce do pracy w niej, a On zapewni bezpieczeństwo i udzieli 
wszelkich potrzebnych łask.  

Czy  wiesz już, co robić dzisiaj? O twoje jutro Bóg się zatroszczy, poznasz 
je, gdy nadejdzie. Wykonując sumiennie dzisiejszą pracę, nie zapominaj o 
oddaniu Panu należnej podzięki, bo to, co masz, jest z Jego ręki. 
 

Sobota 6.03.2021 

Łk 15, 1-3.11-32 

Jezus jest dla wszystkich. Pragnie dotrzeć do każdego grzesznika. Bez 
względu jak daleko odejdziemy. Jak bardzo zatracimy się w tym świecie. Jezus 
czeka ze swoim wybaczeniem. Chce oczyścić i przytulić do swego serca. 



Czasami jednak myślimy, że jesteśmy przy Panu, a nasze serca są 
zatwardziałe, pełne osądu, nieumiejące wybaczyć. Przyjrzyjmy się naszym 
sercom. Jakie one są? W jakim miejscu na mojej drodze jestem?                                  
 Panie, Ty odpuszczasz wszelkie nasze winy, leczysz wszystkie choroby. 
Ty nasze życie ratujesz od zguby, obdarz nas łaską i zmiłowaniem. 
 

Niedziela 7.03.2021 
III Niedziela Wielkiego Postu 

J 2, 13-25 

Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Jezus 
zachęca nas dzisiaj do burzenia. Oczywiście nie chodzi tu o burzenie jakiejś 
budowli, tak jak nieopatrznie zrozumieli to Żydzi, ale o zburzenie w naszym 
sercu tego, co obłudne, niepotrzebne – i o prawdziwe oczyszczenie świątyni 
naszego serca. Wielki Post to czas burzenia, ale po to, żeby Jezus wzniósł 
resztę na nowo. Wielki Post to czas, gdy Jezus proponuje remont. Ale nie może 
zrobić tylko jednego – skuć tego, co stare i zgnuśniałe w twoim sercu. Zacząłeś 
coś burzyć? Czy może czekasz, aż wszystko boleśnie runie, jak świątynia 
jerozolimska? Tylko, że wtedy burzy już ktoś inny. 

 

Poniedziałek 8.03.2021 
Św. Jana Bożego, zakonnika 

Łk 4, 24-30 

Słowo, które kieruje do nas Jezus nie zawsze jest przez nas rozumiane i 
akceptowane. Wywołuje często gniew, frustrację, bo ono burzy nasze 
przyzwyczajenia, burzy nasz egoizm. Wsłuchaj się w swoje serce. Czy jest w 
tobie jakiś niepokój? Jakiś bunt wobec Słowa Bożego, wobec nauki Chrystusa? 
Pomódl się o pokój serca, o łaskę zrozumienia woli Bożej.  

Wtorek 9.03.2021 

Św. Franciszki Rzymianki, zakonnicy 

Mt 18, 21-35 

Przebaczenie to kluczowy element naszych relacji. Przebaczenie to akt 
woli, a nie pamięci. Bóg jest gotowy przebaczać nam zawsze. Czy i w tobie jest 
ta gotowość? Pomyśl dzisiaj czy masz coś komuś do przebaczenia. Może 



nosisz w sobie jakieś zranienia, nieprzepracowane tematy? Może już czas, aby 
to wybaczyć?   

Środa 10.03.2021 

Mt 5,17-19 

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Przyszedłem nie 
po to, aby je znieść, ale wypełnić. 

Słowa Ewangelii są niezmienne, a mimo to czasami wydaje nam się, że 
powinniśmy je zmienić, bo są niewygodne, trudne i pozostają w konflikcie ze 
współczesnym światem. Czy ja też chciałbym unowocześnić Prawo Boże? To 
prawo jest niezmienne, ponadczasowe, bez niego bylibyśmy na drodze do 
chaosu bezprawia. 

Panie, proszę, abym zawsze żył zgodnie z Twoim prawem. 
 

Czwartek 11.03.2021 

Łk 11, 14-23 

Słowo Boga o wyrzuceniu złego ducha przychodzi tobie na ratunek. Czy 
nie jest to obraz twego serca? 

Jak wiele razy jesteś niemy wobec Boga? Jak łatwo przychodzi ci 
osądzanie drugiego człowieka? Celem złego ducha jest zablokowanie twojego 
serca by osłabić twoją więź z ludźmi i Bogiem. Wszystko co jest w tobie 
potrzebuje oczyszczenia przez rozmowę z Bogiem i ludźmi. 

Zdemaskowanie szatana otwiera cię na Jezusa, który wyrzuca to zło i 
daje serce, które odkryje w Bogu Ojca, a w ludziach braci i siostry. 

Czy będziesz podejmował trud do ciągłego zabezpieczania swego serca 
przez pielęgnowanie swej więzi z Bogiem? Jeśli tak, to kiedy zły duch ponowi 
swój atak, twoje serce będzie zajęte przez Obecność, która je ochroni. 
 

Piątek 12.03.2021 

Mk 12, 28b-34 

Czy twoje postępowanie każdego dnia wypływa z miłości wobec Boga i 
ludzi? Czy możesz powiedzieć, że ze względu na Boga kochasz ich wszystkich? 
Z pewnością niektórych po prostu nie da się lubić (i nie ma w tym nic złego), 
ale proś Ducha Świętego, by mimo to pomógł ci ich kochać, czyli starać się o 
ich zbawienie. 
 



 

 

Sobota 13.03.2021 

Łk 18, 9-14                

 

Jezus pokazuje nam modlitwę dwóch ludzi, faryzeusza i celnika. Do jakiej 
modlitwy jest mi bliżej?  Zbadajmy swoje serca. Czy stoję w uniżeniu na 
modlitwie? Jaka ona jest? Szczera, pełna pokory, prawdy i miłości do Stwórcy? 
A może pełna niesprawiedliwości, pretensji i wytykania Bogu i innym? Jak 
stajemy w obliczu Najwyższego?                                                         Panie ucz nas 
badać nasze serca. Ucz nas pokornej i szczerej modlitwy, bo pokornym sercem 
Ty Boże nie gardzisz. 
 

Niedziela 14.03.2021 

IV Niedziela Wielkiego Postu 

J 3, 14-21 

Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna 
Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Każdy 
Izraelita, który został ukąszony przez węża na pustyni, gdy spojrzał na 
miedzianego węża na palu (podobiznę potencjalnego mordercy), wówczas 
odzyskiwał zdrowie. Czy to oznaczało, że ukąszenie minęło? Nie, tylko jad 
węża przestał zatruwać. Tak samo jest z naszym grzechem – zgrzeszysz, patrz 
na krzyż, wówczas grzech cię nie zabije. Grzechu się nie cofnie, ale nie będzie 
śmiertelny, bo straci swój morderczy jad. Jezus nas dzisiaj zachęca, żeby 
zachować konsekwencję – po grzechu zawsze patrzeć na Niego i do Niego 
wracać. Nigdy inaczej. 
 

Poniedziałek 15.03.2021 

J 4, 43-54 

Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego. 
 Uwierzyć w słowa Pisma to najważniejsza sprawa jaką masz teraz przed 

sobą. Na tej modlitwie nie patrz na swoje sprawy, problemy, choroby, czy 
słabości swoimi oczami, a Jezusa. 

 Niech świat czy twoje doświadczenia, upadki lub braki sukcesu nie 
narzucają rozwiązań, tylko to, co Pan mówi do ciebie w Piśmie. Wsłuchaj się 



w słowa Jezusa, potraktuj je na poważnie, ciągle zachowuj je w sercu, jak 
Maryja.  

 

Wtorek 16.03.2021 

J 5,1-16 

Ten człowiek chorował od 38 lat. Być może przez większość tego czasu 
czekał przy sadzawce na swoją kolej. Tyle, że żadna kolejka nie obowiązywała 
– działało okrutne „kto pierwszy, ten lepszy”. Gdyby tylko znalazł się ktoś, kto 
pomógłby temu biedakowi wejść do sadzawki przed innymi. Jednak ciągle 
ktoś go wyprzedzał. Ilu z nas byłoby wściekłymi, gdyby ktoś wepchnął się 
przed nami do kolejki? A tutaj wszyscy wpychali się przed chorego, i to przez 
całe lata. Ilu z nas byłoby na jego miejscu zrezygnowanymi i zgorzkniałymi, 
pełnymi nienawiści do wszystkich wokół? Ten chory zachował jednak swoją 
łagodność, cierpliwość i pokorę. Nawet w tak beznadziejnej sytuacji nie 
stracił nadziei na to, że w końcu znajdzie się ktoś, kto mu pomoże. Jezus widzi 
jego tragedię, ale też jego nadzieję, i uzdrawia go. Ile masz w życiu powodów 
do zmartwień? Ile masz powodów do złości czy nienawiści? Oddaj to 
wszystko Jezusowi i proś Go o łagodność, cierpliwość i pokorę. I nie trać 
nadziei! Bóg Twój uzdrowi Cię z każdej choroby – ciała i ducha. 
 

Środa 17.03.2021 

Św. Patryka, biskupa 

J 5, 17-30 

Jezus opowiada dzisiaj o źródle swojej mocy. To trudna nauka dla jemu 
współczesnych. Ci nie rozumieją, jak człowiek z krwi i kości może mówić, że 
jest synem Boga. 

Dla nas to też wyzwanie. Uznać w Chrystusie pełnię bóstwa i zarazem 
pełnię człowieczeństwa. Przyjąć tajemnicę Boga w Trójcy Jedynego. 
Prawdopodobnie nie warto czynić tego przy pomocy rozumu. Jezus sam, z 
resztą, nie zachęcał do „gimnastyki intelektualnej”, a zamiast tego 
konsekwentnie wskazywał na Ojca, jako na Jedynego Boga i Tego, który 
wszystko sprawia. Siebie przedstawiając jako Tego, który „sam z Siebie czynić 
nic nie może”. Wskazuje jednak równie konsekwentnie na swoje Synostwo, a 
więc najbliższą relację z Ojcem, jako na źródło władzy sądzenia i powód do 
oddawania Mu czci. 



Czytając dzisiejszą Ewangelię rozważaj więc Bóstwo Jezusa, które jest 
ulokowane nie tyle w byciu Osobą Boską, co w Relacji do Ojca. Bóg jest 
Miłością. Miłość jest Relacją. Bóg jest Relacją. 
 

 

Czwartek 18.03.2021 
Św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i doktora Kościoła 

J 5, 31-47 

Zgłębiacie Pisma, gdyż uważacie, że dzięki nim będziecie mieć życie 
wieczne. Mimo to, nie chcecie się zbliżyć do Mnie, aby mieć życie.  

Pan Jezus zachęca cię do refleksji, a może nawet do rachunku sumienia. 
Czy czytając Ewangelię, wierzysz Jego słowom? Gdzie szukasz na co 
dzień  źródła życia?  

Czy w słowach Jezusa poszukujesz potwierdzenia swojej woli, czy 
otwierasz się na wolę Boga? Czy otwierasz się na Jego Miłość, dzięki której 
możesz bardziej kochać innych? 

Poproś Ducha Świętego, by pomógł ci zbliżyć się do Jezusa. Zanurzyć się 
w Jego Miłości, która jest jedynym źródłem życia. 

 

Piątek 19.03.2021 
Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny 

Mt 1, 16. 18-21. 24a 

Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański.   
Zastanów się nad tym, czy w swoim sercu rozpoznajesz natchnienia 

Boże, a jeśli tak, to czy masz zawsze wolę je wypełnić. 
Jeśli nie, to proś św. Józefa o pomoc w cierpliwym słuchaniu Pisma 

Świętego i rozeznawaniu Bożej woli. 
 

Sobota 20.03.2021 

J 7, 40-53  

I powstał w tłumie rozłam z Jego powodu. Niektórzy chcieli Go nawet 
pojmać, lecz nikt nie podniósł na Niego ręki.  

I dziś Panie z Twojego powodu jest rozłam wśród tych, którzy są przy 
Tobie.  



Panie otwórz nasze serca i uszy, i naucz nas słuchać Twoich słów, aby 
trwać w jedności z Tobą i bliźnimi.  
 

 

 

Niedziela 21.03.2021 

V Niedziela Wielkiego Postu 

J 12, 20-33 

Jezus nie ucieka od swojej misji. Wie, co Go czeka. Wie, że za chwilę 
umrze w straszliwych męczarniach. Ale czy się cofa? Czy ma wątpliwości? Nie. 
On woła: Właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. 

Czasami stajemy wobec takich sytuacji, które wydają się nas 
przerastać… Trudna rozmowa, ważna decyzja: coś z czym tak po ludzku nie 
jesteśmy sobie w stanie poradzić, od czego chętnie byśmy uciekli. 

Właśnie wtedy Jezus mówi do nas: Kto by chciał mi służyć, niech idzie za 
Mną. I dodaje: A gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. 

Jezus przeszedł przez krzyżową drogę. I twój krzyż nie będzie dla Niego 
za ciężki. 

Poniedziałek 22.03.2021 

J 8, 1-11 

Najważniejsze co teraz możesz zrobić to być w pokorze przy Jezusie. 
Dziś nie opowiadaj Mu o swoich problemach, upadkach, grzechach, kłótniach, 
pokusach. Tylko spójrz w Jego miłosierne oczy, które chcą z Tobą relacji, które 
nie potępiają, które chcą dla ciebie jak najlepiej, jak najwięcej, jak najpiękniej. 
Jezus chce dziś twojego serca, aby je oczyścić. 

Wtorek 23.03.2021 

Św. Turybiusza z Mongrovejo, biskupa 

J 8,21-30 

Tak, jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich. 
Jeśli nie uwierzysz, że Bóg naprawdę jest, że Jezus jest – zawsze i 

wszędzie – to umrzesz w swoich grzechach. Pewnie każdy z nas powie, że Bóg 
istnieje i że jest zawsze z nami. Ale czy żyjesz tą świadomością? Czy zawsze o 
tym pamiętasz? Jeśli tak, to dlaczego grzeszysz? Dlaczego nie zawsze 
postępujesz tak, jak należy? Zastanów się, w których momentach twojego 



życia brakuje jeszcze Boga? Gdzie Go nie wpuszczasz? Kiedy zatracasz albo 
może celowo wypierasz świadomość Bożej obecności? Proś Jezusa, aby 
pomógł ci odnaleźć prawdę, aby oświetlił te niejasne jeszcze miejsca w twojej 
codzienności i wskazał ci drogę do nawrócenia, szczególnie teraz – w czasie 
Wielkiego Postu. 
 

Środa 24.03.2021 

J 8, 31-42 

Rozważając dzisiejszą Ewangelię, pomyśl o swoim chrześcijaństwie, to 
znaczy: o tradycji, o dziedzictwie, o kulturze, w której jesteś zakorzeniony. 
Być może wiarę przekazali ci twoi rodzice, a im ich rodzice. Jezus dziś 
przestrzega jednak współczesnych sobie Żydów, że ich dziedzictwo nie 
wystarczy samo z siebie, jeśli ich własne postawy nie odzwierciedlają żywej 
wiary. Synami Bożymi bowiem nie stajemy się z urodzenia, ale bez wyjątku, z 
nawrócenia. 
 

Czwartek 25.03.2021 

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 

Łk 1, 26-38 

Wola Boża bywa dla nas trudna, nie raz niezrozumiała. Czasami wymaga 
wiele poświęceń. Jednak jedno zawsze jest celem działania Bożego – dobro i 
miłość. Wola Boża jest dla nas dobra. A czy ty, tak jak Maryja, jesteś gotowy 
powiedzieć Bogu swoje „tak”? 

 

Piątek 26.03.2021 

J 10, 31-42 

Jezus uczynił wiele dobrych czynów, jednak dla pobożnych Żydów nie 
było ważne co Jezus zrobił, ale co powiedział. Ja też uważam siebie za 
pobożnego i niestety łapię się na tym, że też chciałbym kogoś „ukamienować” 
za to, co powiedział, pomijając zupełnie to, co zrobił. Dlaczego tak łatwo źle 
oceniam innych ludzi, bo coś tam powiedzieli? Dlaczego tak szybko porywam 
kamienie zdenerwowania, buntu, agresji, postawienia na swojej racji, 
przekonywania na siłę super argumentami nie do odparcia?  

Nie wiesz? To proste. Przecież „bogami jesteśmy”!  



My tak samo, jak tamci Żydzi przecież wiemy lepiej i nikt nas nie będzie 
pouczał. Prawda? 

Tylko, czy Jezusowi chodziło o to, żebyśmy lepiej wiedzieli? Czy raczej 
żebyśmy wiedzieli i poznali Jego? 

I Ojca. 
A Bóg jest Miłością. 
Ja „bóg” niestety jestem wciąż „kamieniarzem”. 

 

Sobota 27.03.2021 

Sobota, V Tydzień Wielkiego Postu 

J 11, 45-57 

Jeżeli Go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w Niego, a przyjdą 
Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród.  

Jak bardzo boję się zmiany, którą Jezus może wywołać w moim 
uporządkowanym życiu.  

W mojej moralności.  
W moim życiu zawodowym.  
W mojej interpretacji Dekalogu.  
W mojej wizji Kościoła, parafii.  
Ile razy mówi przez mnie Kajfasz?  
Przepraszam Cię, Panie Jezu. Przepraszam Cię, Panie. Zmiłuj się nade 

mną grzesznikiem.  

Niedziela 28.03.2021 

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej 

Mk 14, 1-15. 47 

Bierzcie, to jest moje Ciało. To jest moja Krew Przymierza. Gdy będziesz 
dziś na mszy świętej pomyśl, jak bardzo jesteś dla Boga ważny. On daje ci 
samego siebie, abyś miał życie wieczne. Bądź wdzięczny! 

Poniedziałek 29.03.2021 

Wielki Poniedziałek 

J 12, 1-11 

Dzisiejszy czas Namiotu Spotkania poświęć na adorację Jezusa. Przylgnij, 
jak Maria, do Jego stóp i uwielbiaj Go, poświęć cały swój czas i uwagę na 
uczczenie Jego Osoby. 



Wtorek 30.03.2021 

Wielki Wtorek 

J 13, 21-33. 36-38 

Wyobraź sobie, że jesteś w gronie osób, do których Jezus mówi: Jeden z 
was mnie zdradzi. Co czujesz? Spokój, pewność siebie? Przerażenie? Masz 
powody do tego, żeby uważać, że te słowa są kierowane do ciebie? 

Skonfrontuj się z postawą Piotra: Życie moje oddam za Ciebie. Ile jest w 
tobie dumy, pychy, poczucia wyższości z powodu bycia członkiem Ruchu czy 
innej wspólnoty religijnej? Ile już deklaracji podobnych do Piotrowej 
uczyniłeś w życiu, a ile razy potem Go „zdradziłeś”: ze strachu, konformizmu, 
egoizmu, zaniechania dobra… 

W Wielkim Tygodniu módl się słowami: „Panie, nie pozwól, bym Cię 
zdradził!” 

Środa 31.03.2021 

Wielka Środa 

Mt 26, 14-25 

Wyobraź sobie Ostatnią Wieczerzę. Jak wygląda miejsce, gdzie Jezus z 
uczniami spożywali wieczerzę? Jakie miała kolory, jakie można było wyczuć 
zapachy? Co było na stole, jak siedzieli uczniowie? Spróbuj zobaczyć i usłyszeć 
rozmowę Jezusa i Judasza. Spróbuj wczuć się w to, co przeżywał Jezus. Jaką 
miał postawę, jaki był ton Jego głosu? 

Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was Mnie wyda. Judasz był jednym z 
dwunastu uczniów najbliższych Jezusowi. Był przy Jego nauczaniu, widział 
Jego cuda. Zapewne słyszał przypowieść o zaginionej owcy, o synu 
marnotrawnym. Był posyłany przez Jezusa i możliwe, że on także wypędzał 
złe duchy i uzdrawiał. To Jezus wybrał go na Apostoła. Jezus kochał Go tak 
samo, jak każdego innego ucznia. Pomyśl o miłości Jezusa do Judasza. Pomyśl, 
jak bardzo Jezus chciał uratować Judasza. 

Ten, który ze Mną rękę zanurzył w misie, ten Mnie wyda. Żeby razem 
zanurzać rękę w tej samej misie, trzeba być blisko siebie. Jeść z tej samej misy, 
to znaczy dzielić się życiem, tym, co się ma. Co to jeszcze może oznaczać dla 
ciebie? Pomyśl o tym, jak Jezus chciał być blisko Judasza. 

Tak, ty. Jezus mówi prosto do Judasza, mówi mu prawdę. Zastanów się, 
co poczuł i zrobił Judasz, jak to usłyszał. Spróbuj poczuć, co Jezus przeżywał, 
gdy to mówił i później, gdy Judasz wyszedł. 

Na koniec, zastanów się, jaką miłością ciebie kocha Jezus. Porozmawiaj 
z nim o tej miłości, i co w związku z tym czujesz. 



Czwartek 1.04.2021 

Wielki Czwartek 

J 13, 1-15 

To Jezus sprawia, że wzrastamy do świętości. To dzięki Jego miłości i 
nieustannemu działaniu w nas. Bez tego człowiek może jedynie próbować 
dążyć do jakiegoś teoretycznego ideału. A to nie o ideał w ludzkim ujęciu 
chodzi, a o świętość. Czy rozumiesz co to znaczy? Czy rozumiem świętość 
właśnie jako ideał, czy jako kogoś w 100% oddanego Bogu i dlatego 
nieustannie oczyszczanego i uświęcanego dzięki Jego łasce? Dzięki 
sakramentom? 

 

Piątek 2.04.2021 

Wielki Piątek 

J 18, 1-19, 42 

 

Kochany Pan Jezus oddaje całego siebie dla ciebie. Całe twoje zło, całą 
twoją słabość bierze na siebie. On. Ponieważ cię kocha i chce być z tobą w 
Raju. Ponieważ pragnie twojego życia. Czy i ty pragniesz życia wiecznego? Czy 
żałujesz swoich grzechów? Spróbuj zamknąć oczy i przybić do krzyża 
wszystko, co oddala cię od Jezusa. Nie martw się, Pan Jezus pragnie twojego 
życia i twojej miłości. 
 

Sobota 3.04.2021 

Wigilia Paschalna w Wielką Noc 

Iz 55, 1-11  

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! 
Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. 
Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż 
hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze 
drogi moimi drogami – mówi Pan.  

Panie Jezu, mój Zbawicielu.  
Nie pozwól mi zmarnować czasu zbawienia, który mi dajesz.  
Wypal we mnie mój grzech i pozwól zwrócić się całym sercem do Ciebie.  
Niech Twój Duch sprawi, aby moje myśli były jak Twoje. By moje słowa 

były Twoimi słowami.  



Bym życiem świadczył o Tobie, którego wybieram Jedynym Panem i 
Królem.  

Cały jestem Twój Panie. Amen.   
 

 

 

Niedziela 4.04.2021 

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 

J 20, 1-9 

Zanim uczniowie spotkali zmartwychwstałego Jezusa, przeżyli bolesne 
doświadczenie pustego grobu. Ból Magdaleny i apostołów po śmierci Pana. 
Ich tęsknota za Jezusem. Dopiero wtedy, gdy dobiegli do grobu i zobaczyli, że 
jest pusty, rodzi się w nich iskra wiary, że On żyje. Życie nabiera dla nich 
nowego znaczenia. 

Podziękuj Jezusowi za każdą łaskę pociechy, iskierkę wiary, przez którą 
rodzi się w człowieku pragnienie życia dla Niego. Uwielbij Go, w cudzie 
Zmartwychwstania. 
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