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Poniedziałek 5.04.2021 

Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy 

Mt 28, 8-15 

Raduj się! Wesel się! Bracie, siostro! Nie dajmy się zwieść, że to nie 
jest prawda. Chrystus Zmartwychwstał! Dziś Jezus mówi do ciebie i do 
mnie: Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się 
do Galilei, tam mnie zobaczą. W Galilei rozpoczęła się droga uczniów 
Jezusa. Tak, jak dla nas wszystko zaczęło się w Kościele podczas chrztu. 
Jezus zatem mówi do nas, abyśmy szli do Jego domu. Szli na spotkanie z 
Nim podczas Eucharystii. Nie przez szklany ekran lub głośnik radiowy, 
ale pragnie nas karmić sobą bezpośrednio. Zatem idźmy, czym prędzej i 
chwalmy Pana: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na 
początku, teraz i zawsze i na wieki, wieków Amen! 
 

Wtorek 6.04.2021 

Wtorek w Oktawie Wielkanocy 

J 20, 11-18 

Niewiasto, czemu płaczesz? To pytanie pada dwa razy. Dzisiejsza 
ewangelia szczególnie zauważa kobiece emocje. Kobiece zatroskanie. I 
nadaje im kierunek. W efekcie Magdalena może głosić: Widziałam Pana. 

Pomyśl dzisiaj w jaką stronę kierują cię zazwyczaj twoje emocje.  
 

Środa 7.04.2021 

Środa w Oktawie Wielkanocy 

Dz 3, 1-10 

Dwa obrazy. Codziennego wnoszenia i umieszczania pod Piękną 
Bramę człowieka by żebrał i nigdy nie wszedł do Świątyni. Drugi to 
natomiast przypatrywanie, ujmowanie i podnoszenie, które powoduje 
radość, uwielbienie i wejście do Świątyni. 



Kogo noszę: siebie, dzieci, małżonka, rodziców, czy może 
rodzeństwo lub inną bliską osobę, a może to ktoś jeszcze inny? Jestem w 
relacji z nimi systematyczny, wytrwały, precyzyjny i piękny, ale nic 
to  nie zmienia. Nadal żebrzą, niezdolni do ruchu tak blisko źródła 
radości. 

Może czas nawrócić się i przyjrzeć całej sytuacji. Pomyśleć, 
rozważyć, zrobić coś nieoczywistego, by ująć siebie i innych. Może czas 
podnieść się? 

 

Czwartek 8.04.2021 

Czwartek w Oktawie Wielkanocy 

Łk 24, 35-48  

Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w 
waszych sercach?  

Jak wielkim zaskoczeniem dla apostołów było spotkanie 
Zmartwychwstałego Chrystusa. Zatrwożeni oniemieli… Opowiadali 
sobie jak to było, wspominali, żyli tym co wczoraj… Jezus się uobecnił, 
pokazał, że śmierć na krzyżu to nie był koniec, ZMARTWYCHWSTAŁ i 
ŻYJE. Czy ty w to wierzysz, czy jesteś świadom, że to uobecnienie trwa 
do dziś i do końca świata, do ponownego przyjścia… 

Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. 
 

Piątek 9.04.2021 

Piątek w Oktawie Wielkanocy 

J 21, 1-14 

W trudnych życiowych chwilach Jezus wydaje się być daleko. 
Możemy jednak usłyszeć Jego wskazówki, gdy nie będziemy skupiać się 
tylko na swoim nieszczęściu i wymyślać własnych dróg wyjścia.  

Czy w takich okresach życia systematycznie trwasz na Namiocie 
Spotkania? Czy nasłuchujesz, czy raczej oczekujesz potwierdzenia 
twoich pomysłów?  Czy podejmując  tę modlitwę jesteś gotów poddać 
się Bożej woli, czy raczej obawiasz się, że usłyszysz coś, czego byś 
usłyszeć nie chciał i dlatego uciekasz od Namiotu Spotkania?  Stań w 
prawdzie przed sobą i przed Panem. 
 



Sobota 10.04.2021 

Sobota w Oktawie Wielkanocy 

Mk 16, 9-15 

Uczniowie nie dowierzają słowom ludzi, że Jezus po 
zmartwychwstaniu żyje. Uwierzyli, dopiero gdy się im ukazał. Ile razy w 
trudnościach, doświadczeniach zapominamy, że Jezus żyje. On jest tak 
blisko nas. Łzy, smutek, problemy często nie pozwalają Go widzieć. Jezus 
pragnie, abyśmy zanurzyli się w Jego zmartwychwstaniu i usunęli z serc 
upór i brak wiary. Wzywa nas do głoszenia Ewangelii. Do tego jesteśmy 
powołani. 

Panie, zabierz to, co niepotrzebne. Daj nam odwagę, siłę, abyśmy 
zawsze z wiarą głosili Ciebie.   

 

Niedziela 11.04.2021 
II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego 

J 20, 19-31 

Miłosierdzie Boże to także to, że Bóg do nas przychodzi, choć 
czasem trzeba na Niego poczekać. Tomasz relatywnie długo czekał na to, 
aż pierwszy raz zobaczy Zmartwychwstałego – cały tydzień. Ten czas 
musiał mu się mocno dłużyć. Wszyscy mówili o zmartwychwstaniu, a on 
rwał włosy z głowy i mówił: «Powariowali!». Może ty też długo czekasz… 
Ale Bóg to przewidział i kolejny raz tak jakby przyszedł tylko ze względu 
na Tomasza. I wówczas padło to niezwykłe zdanie z ust Tomasza, które 
podsumowuje to kim jest Jezus: «Pan mój i Bóg mój!». 

 

Poniedziałek 12.04.2021 

J 3, 1-8 

Jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż może 
powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? Ileż to razy 
zadawaliśmy sobie to pytanie. Ileż to razy pytaliśmy: jak mam osiągnąć 
świętość? Nasze ciało ludzkie często wydaje się być dla nas przeszkodą 
w zrozumieniu Boga. Często myślenie na sposób cielesny sprawia, że 
oddalamy się od Niego, albo trudniej jest nam dostrzegać Boga w drugim 
człowieku. Prośmy naszego Pana o powtórne narodziny z Ducha. Panie, 



pozwól mi usłyszeć szum Twojego wiatru. Odmień moje serce, abym stał 
się ufny, jak dziecko. Twoje dziecko… 

 

Wtorek 13.04.2021 

Św. Marcina I, papieża i męczennika 

J 3, 7b-15 

Trzeba abyście narodzili się na nowo.  
Jezus mówi do Nikodema, ale również do ciebie, o konieczności 

narodzenia się na nowo. I wskazuje przy tym na wolność naszego ducha, 
który ma być jak wiatr wiejący, gdzie chce. Do tego właśnie ma 
prowadzić nasze narodzenie się na nowo. A dalej mówi Jezus o swojej 
męce, o wywyższeniu Syna Człowieczego. To w męce Chrystusa i w Jego 
Zmartwychwstaniu jest nasze odrodzenie. Czy więc jest lepszy czas na 
odnowę ducha niż czas paschalny? Gdy tak głęboko możemy zanurzyć 
się w Bożej miłości i gdy tak blisko możemy być Chrystusa w Jego 
cierpieniu? Zastanów się, jak dobrze przeżyć trwający święty czas? Może 
powinien być prawdziwie qodesz (hebr. święty), czyli oddzielony, 
oddany wyłącznie Bogu? Jeśli widzisz jakieś trudności, przeszkody, to 
zawierzaj to Jezusowi i pytaj Go, jak rozwiązać te problemy. A Pan z 
pewnością ci pomoże!  
 

Środa 14.04.2021 

J 3, 16-21 

Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego 
jednorodzonego Syna, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał 
życie wieczne. Bóg przecież nie posłał swego Syna na świat, aby go sądził, 
lecz aby go zbawił. 

Czy w pełni czuję tę przeogromną miłość Bożą? Miłość, która nie 
potępia, nie osądza. Czy na nią odpowiadam?  

Czy pokładam nadzieję w Panu i tylko w Nim?  
Czy zawierzam Mu, nie tylko teraźniejszość, ale i wieczność?  
Czy wierzę, że tylko Jezus Chrystus jest moim wybawieniem?  
Nikt inny i nic innego. 
Jezu, dziękuję Ci za Twoją miłość, która mnie ocala, podnosi, 

uszczęśliwia, jest wszystkim… 



Czwartek 15.04.2021 

J 3, 31-36 

Kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a w niezmierzonej obfitości 
udziela mu Ducha. 

Co zrobisz, aby twoje drogi były Jego drogami? Aby poznać Boga i 
Jego słowa potrzebna jest cisza. Jeśli postarasz się znaleźć czas, osobne 
miejsce, to Duch Święty poprowadzi cię do twego serca, do miejsca 
zobaczenia Boga. Z tego spotkania będziesz czerpał siłę i mądrość, by 
dawać prawdziwe świadectwo. Przybliży cię do odkrywania Go w twojej 
codzienności i pozwoli ci dzielić się sobą z innymi. Jezus zawsze szukał 
miejsca odosobnienia by móc w ciszy spotkać się z Ojcem. 

On na ciebie czeka o każdej porze dnia i nocy. Czy przyjdziesz na to 
spotkanie? 

 

Piątek 16.04.2021 

J 6, 1-15 

Jezus karmił ludzi chlebem i rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. On 
nie wydziela swoich łask po troszku, On i nas szczodrze nimi obsypuje. 
Musimy jednak, tak jak tamci ludzie, przyjąć to, co Pan nam daje, a nie 
oczekiwać tego, czego sami chcemy. Nie zawsze nasze pragnienia są 
zgodne z tym, co Bóg dla nas przygotował, dla zbawienia naszego i 
innych.  

Każda chwila naszego życia ma swoje liczne łaski. Czy potrafisz je 
zauważyć i z nimi współpracować? Bóg zawsze daje to, czego nam 
potrzeba. 
 

Sobota 17.04.2021 

J 6, 16-21 

Nasze życie, często wzburzone różnymi sytuacjami, trudnościami 
jak burza na jeziorze. Czy wtedy widzimy zbliżającego się Jezusa? On 
czyni niemożliwe możliwym. Jezus kroczy po wodzie, kroczy tak blisko 
nas. Czy ufamy Mu w każdym doświadczeniu? Czy pragniemy Jego 
obecności? On mówi do nas: to Ja jestem, nie bójcie się. 



Dziękujemy Tobie Panie za to, że zawsze jesteś przy nas w każdej 
sytuacji. Twoja miłość jest ponad wszelkie trudności. Ty nie pozwalasz 
nam utonąć. Prosimy, ucz nas całkowitego zaufania Tobie. 
 

Niedziela 18.04.2021 

III Niedziela Wielkanocna 

Łk 24, 35-48 

Jak często rozmawiasz z innymi o twoim spotkaniu z Bogiem? Jezus 
uwielbia, gdy o Nim się mówi, dlatego wtedy przychodzi, żeby jeszcze 
bardziej ubogacić i mówiącego, i słuchaczy. 
 

Poniedziałek 19.04.2021 

J 6, 22-29 

Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga? 

W dzisiejszym Namiocie Spotkania porozmawiaj z Jezusem, do 
czego ciebie powołuje. Spytaj jak możesz mu służyć z radością i 
zaangażowaniem.  

Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On 
posłał. 

Niech Duch Święty obecny na tej modlitwie podpowie, co znaczy 
wierzyć w Jezusa i jak wyrażać w pełni tę wiarę. Niech Duch uświadamia, 
że wierzyć to coś więcej niż pobożność. Niech pokaże, że wierzyć znaczy 
kochać, a kochać znaczy oddać siebie.  
 

Wtorek 20.04.2021 

J 6, 30-35 

Pomyśl, ile razy prosisz Pana o znak, który wzmocni twoją wiarę. A 
przecież Pan Jezus każdego dnia pragnie darować ci Cud nad cudami – 
Chleb Życia. Pomyśl podczas dzisiejszej modlitwy o Cudzie, do którego 
zaprasza cię Jezus. On pragnie, byś poprzez Sakrament Eucharystii stał 
się żywą monstrancją, która zaniesie Go do innych ludzi. Może do tych, 
którzy dawno nie byli w kościele. A może do tych, z którymi nie masz 
ochoty się spotykać. Czy wierzysz, że Pan Jezus działa w tobie i poprzez 
ciebie może ożywić i umocnić wiarę drugiego człowieka?  



Środa 21.04.2021 

Św. Anzelma, biskupa i doktora Kościoła 

J 6, 35-40 

Dzisiejsza Ewangelia jest jedną z tych, które szczególnie mocno 
podnoszą mnie na duchu. Jezus bowiem nie uczy dziś przypowieścią, ani 
nie opowiada o prawie moralnym. Tym razem przypomina nam o tym, 
co odróżnia Go od proroków, mędrców, świętych i innych nauczycieli. 
On jest Synem Bożym, Bogiem na ziemi. Zatem wierząc Mu i w Niego 
otrzymujemy dużo więcej niż mądrość płynącą z Jego nauk. 
Otrzymujemy obietnicę zbawienia i życia wiecznego, a także 
świadectwo o tym, że Wszechmogący Wieczny Bóg dostrzega ciebie i 
mnie, każdego indywidualnie, przychodzi i czeka, by dawać. Czy masz 
wiarę, by poprosić i wziąć?  
 

Czwartek 22.04.2021 

J 6, 44-51 

Wiara jest łaską. Nikt z ludzi nie może chlubić się darowanymi 
łaskami, jako czymś osiągniętym własną wyłączna pracą. Ani traktować 
ich jako czynnik porównawczy z drugim człowiekiem. Nikt nie może 
przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Wiara 
jest zadaniem i misją daną przez Ojca. Warto nieustannie prosić pana 
Jezusa, by nas na tej drodze prowadził. Czy korzystam z pokarmu 
duchowego, który mi daje, czy może przez oziębłość to zaniedbuję? A to 
przecież Pan Jezus jest źródłem wszelkiego rozwoju duchowego i 
naszego życia. 

 

Piątek 23.04.2021 

Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona 

Polski i Archidiecezji Gdańskiej 

J 12, 24-26 

Jezus dziś mówi, że zasiane ziarno, dopiero gdy obumrze, przynosi 
plon obfity. Warto zastanowić się, czy ty w swoim życiu praktykujesz 
takie właśnie plonujące umieranie. Nie fizyczną utratę sił witalnych, ale 



umieranie wobec własnych zamierzeń, marzeń, planów. To poświęcanie 
czasu innym, gdy chciałeś zrobić coś dla siebie; uśmiechanie się, gdy się 
na kogoś się zdenerwujesz; odrzucenie urazy, choć ktoś cię boleśnie 
rani; powstrzymanie się od dochodzenia swoich racji; udzielenie 
pomocy osobie nielubianej; zrobienie tego, czego bardzo nie masz 
ochoty robić itd., itp. 
 

Sobota 24.04.2021 

Św. Fidelisa z Sigmaringen, prezbitera i męczennika lub św. 

Jerzego, męczennika 

J 6, 55. 60-69 

Czyż i wy chcecie odejść? 

Bo ten Twój Kościół Panie tak szwankuje.   
Bo Benedykt to był super, ale ten Franciszek…  
Bo Twoi biskupi to już w ogóle.  
Bo może jednak za dużo wymagamy od współczesnego świata.  
Bo może jednak z tą aborcją to trzeba elastyczniej.  
Bo po co Moderator znów coś o polityce na pierwszym 

poniedziałku wtrącał.  
Czyż i wy chcecie odejść? 

 

Niedziela 25.04.2021 

IV Niedziela Wielkanocna 

Spotkaj się dzisiaj z Panem w Namiocie Spotkania. Proś Ducha 
Świętego, aby prowadził cię przez to spotkanie. 
 

Poniedziałek 26.04.2021 

J 10, 1-10 

Wyobraź sobie, że jesteś owcą oczekującą w zagrodzie na spotkanie 
ze swoim Pasterzem. Zacznij od tego, aby szeroko otworzyć Mu bramę 
do swojego serca, do swojego życia. Poświęć chwilę, aby odkryć Jego 
obecność. Uciesz się na dźwięk głosu. On woła cię po imieniu. Jaki jest to 
głos? Ciepły? Czuły? Stęskniony? A może to głośne wołanie, które musi 
przedrzeć się przez natłok twoich myśli i codziennych spraw? Dobry 



Pasterz wyprowadza swoje owce. Dokąd dziś idziecie? Czy jest to 
miejsce pocieszenia w smutku? Odpoczynku? Radosnego uwielbienia? 
Odkrywania jakiejś kolejnej prawdy o tobie? Albo przestrzeń, gdzie 
Jezus chce ci pokazać jakieś nowe zadanie dla ciebie? Pozwól się 
prowadzić i otwórz się na obfitość, jaką Pan chce cię dziś obdarować. 
 

Wtorek 27.04.2021 

J 10, 22-30 

Jeśli pójdę za Jezusem – Dobrym Pasterzem, za Jego głosem, nie 
zginę na wieki, nikt nie wyrwie mnie z ręki Jezusa i Ojca. Uświadomię 
sobie nieskończoną potęgę Boga i Jego troskę o mnie. Nic i nikt nie zdoła 
mnie oddzielić od Jego miłości. 

Ale czy znam głos, za którym mam pójść? Co robię, by mieć większą 
szansę na jego usłyszenie, by się nie zgubić, nie odłączyć od stada? Jaki 
jakościowo jest mój czas poświęcany codziennie na Namiot Spotkania? 
Jakie inne praktyki podejmuję, jak korzystam z sakramentów świętych? 

 

Środa 28.04.2021 

Św. Piotra Chanela, prezbitera i męczennika lub św. Ludwika 

Marii Grignon de Montfort, prezbitera 

J 12, 44-50 

Wyobraź sobie Jezusa. Może to być Jezus z jakiegoś obrazu, na 
przykład Jezusa Miłosiernego lub inny. Może to być Jezus ukrzyżowany. 
Staraj się Mu przypatrzeć uważnie. Zobacz Jego twarz, oczy, usta, włosy, 
Jego ręce, postawę. Zastanów się, jakim wzrokiem patrzy na ciebie. 

Poproś Boga o łaskę widzenia Go takim, jaki jest naprawdę. 
Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat potępić, ale by świat 

zbawić. Jaka jest twoja postawa: czy bardziej obawiasz się potępienia, 
sądu, kary, czy może czekasz na Jezusa z nadzieją i ufnością? Spróbuj 
przypomnieć sobie z Pisma Świętego jak Jezus traktuje ludzi, których 
spotyka. Czy chce ich potępić, czy uratować? Przypomnij sobie słowa 
Jezusa z krzyża: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.  

A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym.  Co to znaczy 
życie wieczne? Jak sobie je wyobrażasz? Zastanów się, jakie miejsce w 



twoim życiu zajmuje życie wieczne, o którym Jezus mówi. Na jakim 
miejscu chciałbyś, aby było? Co możesz zrobić, aby tam się znalazło? 

To, co mówię, mówię tak, jak Mi Ojciec powiedział. Jezus przedstawia 
prostą receptę: powtarzać i robić to, co mówi Ojciec. Co Ojciec mówi 
tobie? Jak Go słuchasz? Co ty mówisz? Jak to, co mówisz, ma się do tego, 
co mówi Ojciec? 

Na koniec opowiedz Jezusowi, co ważnego zauważyłeś w czasie tej 
modlitwy. 

 

Czwartek 29.04.2021 

Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła 

Mt 11, 25-30 

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus zachęca, żeby nie bać się żyć 
zgodnie z Nim, ponieważ ta łączność duchowa, pomimo trudności, daje 
prawdziwe szczęście i ukojenie. Trud postępowania na wzór Jezusa 
najbardziej do Niego przybliża. Mądrość Boża nie jest zakrytą wiedza 
tajemną. Jest udzielana przez Boga sercom ufnym i otwartym. 
 

Piątek 30.04.2021 

Św. Piusa V, papieża 

J 14, 1-6 

Moja drogo – ja cię kocham. Dosłownie. 
I jeszcze można dodać – i że cię nie opuszczę... 
Dlaczego tak kurczowo trzymam się mojej drogi, skąd ta pewność, 

że ta droga jest dla mnie dobra, dlaczego tak bardzo upieram się przy 
swoim zdaniu, że to ja mam rację… itd.?  

Bo przecież ile razy, gdy nie wiedziałem co zrobić, jak się zachować, 
jaką podjąć decyzję – zawierzałem się Jezusowi? 

Ile razy prosiłem: Ty tylko mnie poprowadź? 

Być może zdarzyło mi się westchnąć raz czy drugi: Jezu, Ty się tym 
zajmij, albo: Jezu ufam Tobie – ale czy to wystarczy? 

Czy to nie jest tak, że ja czuję się  pewnie na tej mojej drodze, bo to 
ja ją wybieram, ja decyduję? Refleksja przychodzi dopiero gdy na tej 
mojej drodze coś nieoczekiwanego i niezaplanowanego przeze mnie 
dotknie mnie. 



Teraz już wiem, że moja droga prowadzi donikąd, a droga Jezusa 
do zbawienia. Jeżeli chcę trafić do Domu Ojca, to niestety muszę moją 
drogę opuścić, a wejść na drogę Jezusa. Najlepiej jak zacznę od dziś. 
 

Sobota 1.05.2021 

Św. Józefa, rzemieślnika 

J 14, 7-14  

Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto 
Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. 

Czy ja poznałem już Jezusa?  
Czy przez obraz Jezusa widzę Ojca?  
Czy patrzę na Nich jak na jedno? 

Aby poznać Jezusa muszę z nim spędzać więcej czasu na modlitwie, 
na rozważaniu Słowa Bożego, korzystać z sakramentów. Tym samym 
będę zbliżać się do Ojca Niebieskiego i poznawać obraz jego miłości do 
człowieka. 
 

Niedziela 2.05.2021 

V Niedziela Wielkanocna 

Spotkaj się dzisiaj z Panem w Namiocie Spotkania. Proś Ducha 
Świętego, aby prowadził cię przez to spotkanie. 
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