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Poniedziałek 3.05.2021 

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski 

J 19, 25-27 

Matka, Mama, Mateczka… Jezus umierając na krzyżu daje każdemu 
człowiekowi za mamę swoją Matkę. Matkę Bożą. Ile czułości zawiera się w 
tym słowie. Na ziemi możemy mieć różne matki, te dobre, a nieraz i te mniej 
czułe. Matka Boża jest jednak tą naszą ukochaną mamą. Prowadzi nas do 
swojego Syna, prowadzi nas do zbawienia w cichości, łagodności, pokorze i 
posłuszeństwie. Ona pragnie dla nas dobra. Oddajmy się Jej pod matczyną 
opiekę. Pod Twoją obronę…  
 

Wtorek 4.05.2021 

Św. Floriana, męczennika 

J 14, 27-31a 

Pokój serca, pokój w sercu to ewidentny owoc zaufania Bogu. Niech się 
nie trwoży serce wasze ani się nie lęka pomimo tego, że nadchodzi bowiem 
władca tego świata. 

Jeśli Bóg z nami – któż przeciwko nam! 

Środa 5.05.2021 
Św. Stanisława Kazimierczyka, prezbitera 

Dz 15, 1-6 

W naszym kościele dochodzi do niemałych sporów, kłócę się, padają 
niepotrzebne słowa, które roztrząsam w emocjach. Jak często denerwuję się, 
bo przecież: tak nie można, nie wypada, nie rozumiecie, wymyślacie sobie itp. 
Mam zawsze argumenty. 

Paweł i Barnaba idą razem ze swymi oponentami do Jerozolimy i co 
robią? Dalej się spierają? Opowiadają jak to ci drudzy są bezmyślni? 
Udowadniają sobie kto ma rację? Nie! Sprawiają wielką radość innym 
opowiadając o tym, jak Bóg działa. 



Czy chcę tak czynić, idąc przez życie razem z tymi, z którymi się nie 
zgadzam? Podejmę to zaproszenie? Jakim jestem uczniem? Ile radości 
przyniosłem swoim braciom? 

Czwartek 6.05.2021 

Święto św. Apostołów Filipa i Jakbua 

J 14, 6-14 

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem… Ile razy podczas modlitwy 
wypowiadałeś te słowa w stronę Jezusa, taka swoista deklaracja, oczywista… 
a tu droga nieco zboczyła z pierwotnego szlaku, prawda była po twojej 
stronie, życie biegło swoim torem… Czas wrócić, spójrz na Jezusa i trwaj, tak 
jak on w swoim Ojcu. Wtedy drogi nabiorą właściwego kierunku, prawda 
oczyści serce, a w życiu dokonają się znaki. A o cokolwiek prosić będziecie w 
imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. 

 

Piątek 7.05.2021 

J 15, 12-17 

Każdy z nas chciałby być kochany „na maksa” i samemu kochać tak 
mocno, jak to tylko możliwe. Ta tęsknota jest w nas zakorzeniona już od 
poczęcia. 

Jezus dzisiaj nie mówi o wszystkich bliźnich, ale powiada, że nie ma 
większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół 
swoich.   Przywołaj więc dziś obraz najbliższych twemu sercu osób. Jak 
wyglądają twoje relacje z nimi? Czy możesz powiedzieć, że ich kochasz – 
pewnie każdego trochę inaczej, ale czy kochasz? Może jednak niektórych 
tylko lubisz? 

Jak wygląda twoje codzienne umieranie dla nich, twoja rezygnacja z 
siebie? Czy przychodzi ci to łatwo, czy musisz walczyć z sobą, by spełnić ich 
potrzeby?  

Proś Jezusa, by On wlał w twoje serce Swoją miłość. 
 

Sobota 8.05.2021 

Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika 

J 10, 11-16 

Jezus jest dobrym Pasterzem, który zna swoje owce. A czy my znamy 
swojego Pasterza? Czy podążamy za Nim? Może w życiu coś wydaje nam się 



bardziej atrakcyjne i idziemy za tym. Co dzieje się wtedy w naszej duszy? 
Nawet jeżeli zdarzają nam się odejścia, Jezus mówi: I te muszę przyprowadzić. 

Panie strzeż nas, nie pozwól oddalać się od Ciebie. Tylko Ty jesteś dobry 
i tylko Ty pragniesz naszego prawdziwego szczęścia. Dziękujemy, że zawsze 
jesteś przy nas. 
 

Niedziela 9.05.2021 

VI Niedziela Wielkanocna 

J 15, 9-17 

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 
umiłowałem. Tylko miłość wypełnia codzienność. Często jest tak, że w naszym 
życiu chrześcijańskim skupiamy się na niegrzeszeniu, a zapominamy, że nie 
ma przykazania „nie grzeszcie”, ale jest przykazanie miłości. I tak mamy 
wtedy rodziny, które faktycznie się nie kłócą, ale przy okazji się nie kochają. 
Mamy ludzi, którzy nie przeklinają i nie plotkują, ale też nic dobrego nie 
mówią. Jeżeli chcemy, żeby nasze życie miało treść, to priorytetem wszystkich 
celów życiowych musi być miłość. 
 

Poniedziałek 10.05.2021 

J 15, 26-16, 4a 

Życie każdego człowieka tu na ziemi wiąże się z wieloma trudami. Obok 
radości i szczęścia jest też ból, choroba, cierpienie i śmierć. Życie u boku 
Chrystusa tu na ziemi nie powoduje, że te trudy znikają. One są, ale gdy 
pomaga nam w tym sam Chrystus, gdy wpatrujemy się w Jego krzyż, stają się 
one lżejsze i zaczynamy pojmować ich sens. Pomyśl, kiedy ostatnio czułeś taki 
trudny czas dla siebie? A może teraz jest właśnie taki czas? Powierz się 
Jezusowi, oddaj się Mu cały. Niech On te wszystkie trudności przemienia w 
dobro. Jezu ufam Tobie.  
 

Wtorek 11.05.2021 

J, 16, 5-11 

Pożyteczne jest dla was moje odejście. Pożyteczne jest dla nas wiele 
sytuacji, które być może napełniają nas smutkiem i których nie rozumiemy. 
Bóg wie, dlaczego coś dopuszcza. Zaufaj.  

 



Środa 12.05.2021 

Św. męczenników Nereusza i Achillesa lub św. Pankracego, 

męczennika 

J 16, 12-15 

Jezus powiedział do swoich uczniów: Miałbym Wam jeszcze dużo do 
powiedzenia, lecz teraz nie jesteście w stanie tego udźwignąć. Po swoim 
przyjściu – On Duch Prawdy – poprowadzi was ku pełnej prawdzie… 

Czy jestem świadomy, że każdego dnia jestem wezwany do zanurzenia 
się w Bogu, aby w moim sercu zapanował pokój?    

Czy uświadamiam sobie, że moje życie jest zjednoczeniem z Bogiem, do 
którego potrzebuję Ducha Prawdy?  

Tą prawdą jest Słowo Boże i Jezus, który pokazał, że Bóg jest miłością.  
Dziękuję Panie za Twoje prawa, za Twoje życie i śmierć.  
Pragnę, by moje życie było życiem na Twoją chwałę, Panie. 

 

Czwartek 13.05.2021 

Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej 

J 16, 16-20 

Cóż znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co powiada. 
Świat mówi, ta chwila to twoje ziemskie świętowanie, czerp więc z życia ile 
się da, co przeżyjesz to twoje, bo życie jest przecież takie krótkie… Czy to 
recepta na szczęście? 

Chwila w pojęciu Bożym rozszerza swój horyzont ponadczasowo, 
zwycięża śmierć, daje nadzieję. Przeżywając ją z Jezusem znajdziesz sens w 
cierpieniu, a zamiast poczucia wesołkowatości, pełną radość i co 
najważniejsze – wieczną… 

Piątek 14.05.2021 

Święto św. Macieja, Apostoła 

J 15, 9-17 

Trwajcie w miłości mojej (...), aby radość wasza była pełna. Jezus chce 
przepełniać nas swoją miłością, byśmy byli w stanie kochać innych tak jak 
On.  Do nas jednak należą starania, by  wytrwać w tej Jego miłości. 

Zadaj sobie pytanie, czy chcesz, by twój stosunek do ludzi był 
Jezusowym stosunkiem, czy odpowiada ci taka miłość, która często przynosi 
rezygnację z siebie i swojej wygody?  



Taki bywa efekt prawdziwej, głębokiej, Bożej w tobie, miłości do Boga, a 
skutkiem tego i do ludzi, ale pomimo niekiedy rezygnacji z siebie, radość w 
sercu jest przeogromna. Jeśli wydaje ci się, że nie potrafisz jeszcze tak kochać, 
to jest tylko jedna droga. Poznawanie Boga przez Jego słowo i wchłanianie 
całym sobą Jego miłości do człowieka. Matka Boża to potrafiła i Ona ci 
pomoże. 

Sobota 15.05.2021 

J 16, 23b-28 

Jezus mówi: Proście, a otrzymacie. Jaka jest nasza wiara w otrzymane 
łaski? Pan pragnie obdarowywać nas wszelkimi dobrami. A czy my wiemy, co 
jest dla nas dobre? O co Go prosimy? Panie, prosimy Cię o głęboką wiarę, o 
radość z bycia Twoim dzieckiem. Abyśmy zawsze potrafili mądrze prosić 
zgodnie z Twoją wolą.   

Niedziela 16.05.2021 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 

Mk 16, 15-20 

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! 
Ewangelia znaczy «dobra nowina». Warto zastanowić się ile razy w ciągu dnia 
głosimy dobrą nowinę, a ile niekoniecznie. W głoszeniu Ewangelii nie chodzi 
tylko o świadczenie o Chrystusie, choć to jest jego szczytem, ale też o takie 
zwykłe, proste, dobre słowo skierowane do innych. 

Poniedziałek 17.05.2021 

J 16, 29-33 

Przypomnij sobie sytuację, w której twoja wiara została zaatakowana. 
Kiedy ktoś zrobił, albo powiedział coś, co ciebie zabolało, ponieważ atakował 
twoją relację z Jezusem. 

Sięgnij pamięcią to tego wydarzenia, przypomnij sobie jakie emocje 
miałeś, czy byłeś zdenerwowany, pełen złości, poczucia niesprawiedliwości? 
A może kierował tobą spokój? Jak zareagowałeś? Z miłością? Może 
powiedziałeś słowa, które teraz chciałbyś cofnąć? A może nic nie 
powiedziałeś i teraz tego żałujesz? 

Sprawdź jak teraz się z tym czujesz, gdy to wszystko wspominasz na 
modlitwie. Jezus daje trzy konkretne wskazówki w ostatnim wersie i 
teraz  przejdź przez tę z sytuację jeszcze raz, tym razem z Chrystusem. 



Wtorek 18.05.2021 

Św. Jana I, papieża i męczennika 

J 17, 1-11a 

Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, 
ponieważ są Twoimi. 

Panie Jezu, czy prosiłeś również za mnie? Czy jestem jednym z tych, 
których otrzymałeś? Czy należę do Boga? Czy może do świata? Co bardziej 
mnie pociąga: sprawy boże czy sprawy świata? Co zajmuje mój czas i moje 
myśli: moje życie wieczne czy życie doczesne? Częściej czytam Pismo Święte 
czy artykuły w Internecie? Zgłębiam prawdy wiary czy teorie spiskowe? 
Panie Jezu, dopomóż mi, aby w mojej codzienności więcej było Ciebie niż 
świata. Spraw, abym był prawdziwie Twój. Na zawsze Twój, Panie! 

 

Środa 19.05.2021 

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

Czwartek 20.05.2021 

Św. Bernardyna ze Sieny, prezbitera 

J 17, 20-26 

Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że Ty 
ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś. 

 Pan Jezus dziś przypomina, że zadaniem każdego chrześcijanina jest 
dbanie o jedność – wspólne trwanie i wzrastanie w miłości Bożej. Tylko w 
takiej jedności, głęboko zakorzenionej w miłości, jest siła Kościoła 
pragnącego nieść Ewangelię światu. 

 Pomyśl, jakie jest twoje świadectwo w świecie, do którego jesteś 
posłany. Jaki obraz Kościoła dajesz innym? Czy ci, wśród których żyjesz: w 
domu, w pracy, w sklepie, na ulicy widząc twoje zachowania i słuchając 
twoich słów, mogą lepiej poznać Boga i doświadczać Jego miłości? 

Podziękuj z całego serca za wszystkie chwile, w których doświadczasz 
jedności z Bogiem i ludźmi. Poproś Ducha Świętego o wskazanie drogi w tych 
sytuacjach, w których najtrudniej jest ci być świadkiem Bożej miłości. 
 

 

 



Piątek 21.05.2021 
Św. męczenników Krzysztofa Magellanesa, prezbitera i Towarzyszy 

J 21, 15-19 

Pomimo tego, że Bóg wszystko wie, to chce, byśmy zapewniali Go o 
swojej miłości. „Raz wybrawszy, ciągle wybierać muszę.” Ta maksyma św. 
Augustyna winna być mottem życia każdego chrześcijanina. Świadome 
opowiadanie się po stronie Chrystusa, wyznawanie życiem wiary w Niego, 
jest tym, czego każdego dnia Bóg od nas oczekuje.  

Jak to wygląda w twojej codzienności? Czy prosisz Ducha Świętego by ci 
w tym pomagał?  
  

Sobota 22.05.2021 

Św. Rity z Cascii  

J 21, 20-25 

Ty pójdź za Mną! 
Nie sąsiad.  
Nie tamci ze wspólnoty, kręgu.  
Nie biskup ten czy tamten.  
Ty!  
Ja???   
Czy pójdę za Jezusem?  

 

Niedziela 23.05.2021 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 

J 7, 37-39 

Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze 
uwielbiony. W tym zdaniu możemy dostrzec etap historii zbawienia, pewien 
moment przejściowy w życiu Kościoła, który ukazuje dynamizm działania 
Bożego przez Syna i Ducha. Ale to też jedna z duchowych prawd i tajemnica 
ludzkiego serca – tej świątyni, w której mieszka Duch Święty, Pocieszyciel. 

Zaproszenie Ducha Świętego, otwarcie się na Jego działanie i moc, na 
Jego ożywcze tchnienie, dokonuje się w naszym życiu przez uwielbienie 
Chrystusa. Dlatego wpatruj się w Jezusa, adoruj Go, słuchaj Jego słowa, 
uwielbiaj Go, tak jak potrafisz: pieśnią, słowem, czynem. A Duch Święty zstąpi 
na ciebie i otrzymasz Jego moc! 



Poniedziałek 24.05.2021 

Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła 

J 19, 25-27 

Spójrz na tę Ewangelię oczami trzech osób: Jezusa na krzyżu, Maryi oraz 
ukochanego ucznia. Następnie wstaw siebie w miejsce Jana, usłysz jak Jezus 
przekazuje tobie swoją Matkę.  
 

Wtorek 25.05.2021 

Św. Bedy Czcigodnego, prezbitera i doktora Kościoła lub św. 

Grzegorza VII, papieża lub św. Marii Magdaleny de Pazzi, dziewicy 

Mk 10,28-31 

Panie, żebym tak potrafił jak Apostołowie: opuścić wszystko i pójść za 
Tobą. Mógłbym Cię wtedy zapytać, co z tego będę miał – jak uczniowie. A Ty 
tak wiele dla takich przygotowałeś. Po stokroć więcej! Tak wiele mogę zyskać 
– to interes życia! Najlepsza inwestycja! A ja wciąż nie potrafię wszystkiego 
zostawić. Wciąż tak wiele spraw doczesnych zajmuje mój czas i moje myśli. 
Wciąż troszczę się o tak wiele spraw, a nie troszczę się o to, co najważniejsze: 
o życie wieczne dla mnie i moich najbliższych. Panie, pomóż mi zostawić to 
wszystko, co dzisiaj jest dla mnie takie ważne, i pójść za Tobą. Uwolnij mnie 
od moich trosk i zmartwień, które nic nie znaczą w obliczu wieczności. Byś 
został tylko Ty, Panie! Na zawsze Ty! 
 

Środa 26.05.2021 

Św. Filipa Nereusza, prezbiteraa 

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

Czwartek 27.05.2021 

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana 

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

 

 

 



Piątek 28.05.2021 

Mk 11, 11-26 

Pan Jezus szuka w moim sercu owocu, owocu słodkiego, przyjemnego i 
pożywnego. Lecz ja nie mam owocu. Zasłaniam się listkami, może robię tzw. 
dobrą minę do złej gry, chowam się za pozory, udaję kogoś innego niż jestem, 
nakładam maskę pobożności – a w sercu moim jaskinia zbójców i ciągle złe 
myśli. 

Panie Jezu proszę, abym umiał codziennie na nowo uczyć się 
przebaczania sobie i bliźnim, byś odnalazł wiarę w moim sercu i jej owoce. 
Proszę Cię, abyś Ty pomógł mi oczyścić moje serce, bym nie musiał się przed 
Tobą chować. 
 

Sobota 29.05.2021 

Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy 

Mk 11, 27-33  

Jakim prawem to czynisz?  
Panie Jezu.  
Ileż to razy ja zadaję Ci to pytanie?  
Ile razy chcę, żebyś Ty – mój Bóg się tłumaczył?  
Czemu sąsiad ma lepiej?  
Dlaczego moje dzieci, rodzeństwo, rodzice to czy tamto?  
A ta moja dolegliwość – to jakim prawem ją dopuściłeś?  
Ale jak mam się do Ciebie przyznać, to kluczę jak arcykapłani z 

dzisiejszej Ewangelii.  
Więc i Ty Panie mi już nie odpowiadaj. Chyba zrozumiałem.  
Miej litość dla mnie grzesznika.  

 

Niedziela 30.05.2021 

Uroczystość Najświętszej Trójcy 

Mt 28, 16-20 

Idźcie i nauczajcie (...) A oto Ja jestem z wami. To jest najważniejsze 
zadanie, to pierwszy cel i misja Kościoła, którym jesteś. 

Jeśli jest w twoim sercu lęk i strach przed dawaniem świadectwa, może 
to oznaczać, że idziesz przez życie sam, bez Chrystusa. Tam, gdzie jest 



głoszenie Ewangelii i diakonia, tam jest obecny Chrystus ze swoją mocą i 
władzą. 

Bądź dziś naczyniem Bożej łaski, miłości i mocy. Poproś, by On cię 
napełnił, a potem obficie z ciebie rozlewał na innych. 
 

Poniedziałek 31.05.2021 

Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 

Łk 1, 39-56 

Otwórz się dziś na obecność i działanie Ducha Świętego, abyś 
wypełniony Nim potrafił, tak jak Elżbieta, odkryć i rozpoznać swojego Pana 
oraz, tak jak Maryja, wyśpiewać Bogu hymn uwielbienia – radosne Magnificat. 
 

Wtorek 1.06.2021 

Św. Justyna, męczennika 

Mk 12, 13-17 

I znowu wystawiają go na próbę, chcą wciągnąć w pułapkę... I znowu 
Jego krótka odpowiedź – jak miecz! – natychmiast zamyka im usta, obnaża ich 
nie-Boży sposób myślenia i demaskuje złe intencje. 

Mądrość Jezusa jest ponad faryzejskim pojmowaniem rzeczywistości, 
dla Niego takie pytania nie są trudne. Zachwycę się tym. Ileż razy brakowało 
mi takiej mądrości, takiej repliki w rozmowie z innymi! Ale nie po to, by kogoś 
zniszczyć, ale żeby swą odpowiedzią dotknąć istoty sprawy. 

Czy ta Ewangelia wzywa mnie do uczciwego spojrzenia na moje 
podejście do wypełnienia obowiązków społeczno-politycznych? Czy mam 
poczucie odpowiedzialności w kształtowaniu państwa, stosunku 
społeczeństwa do niego? Jak reaguję, gdy ktoś w moim otoczeniu zachęca do 
niepłacenia podatków czy innej formy okradania państwa? 

Co oddaję Bogu? Na ile moje życie faktycznie należy do Boga? 

Środa 2.06.2021 
Św. męczenników Marcelina i Piotra 

Mk 12, 18-27 

Zamknij oczy i spróbuj wyobrazić sobie spotkanie z Jezusem po śmierci. 
Jak wygląda Jezus, jaką ma postawę? Czy coś mówi do ciebie? Co robi? Spróbuj 
spojrzeć mu w oczy przez chwilę. 



Pytali go w ten sposób. Zastanów się, jak wygląda twoja relacja z Jezusem. 
Czy z Nim rozmawiasz? Czy zwierzasz się ze swoich wątpliwości? Czy może 
wystawiasz na próbę, starając się udowodnić, że nie ma On racji? Z jaką 
intencją ty rozmawiasz z Jezusem? 

Pierwszy pojął żonę. Pomyśl chwilę o swoim małżeństwie. Jeżeli nie masz 
żony lub męża, to zastanów się nad swoim wyobrażeniem o małżeństwie. Na 
jakim miejscu w twoim życiu jest twoja żona lub mąż? Kto jest ważniejszy: 
Bóg czy ona/on? Dlaczego się ożeniłeś/wyszłaś za mąż? Jeżeli spotkasz go/ją 
w niebie, to jak będzie wyglądało wasze spotkanie? 

Będą jak aniołowie w niebie. Jak rozumiesz to zdanie? Co to znaczy być 
jak aniołowie? Możesz przez chwilę wyobrazić sobie swojego anioła stróża i 
zapytać go, jak to jest być aniołem. Daj sobie czas, aby usłyszeć odpowiedź. 

Na koniec porozmawiaj z Jezusem. Powiedz mu, co było dla ciebie ważne 
w czasie tej modlitwy. Możesz też o coś poprosić. Pomódl się na koniec 
modlitwą Ojcze nasz. 

 

Czwartek 3.06.2021 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

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

Piątek 4.06.2021 

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

Sobota 5.06.2021 

Św. Bonifacego, biskupa i męczennika 

Mk 12, 38-44  

Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało.  
Paciorek.  
Różaniec za kółkiem.  
Dialog małżeński w drodze ze sklepu.  
Krąg, krąg – jeszcze krąg w tym tygodniu – a przecież tyle tego.  
Rekolekcje… a nie. Jak dobrze, że jest pandemia.  
Z tego co im zbywało.  
Panie Jezu czy ja jestem w stanie oddać Ci wszystko co posiadam?  



Może na początek spróbuję oddać Ci na wyłączność 15 minut dziennie.  
Na początek w ciszy przed Tobą.  
Potem z Ewangelią z dnia.  
A może potem dodam kolejne 5 minut.  
Ale tylko dla Ciebie.  
Uzdolnij mnie Panie do tego.  

 

Niedziela 6.06.2021 

X Niedziela Zwykła 

Mk 3, 20 - 35 

Jeżeli chcę żyć Ewangelią i  dzielić z nią z innymi, muszę zgodzić się na 
ryzyko niezrozumienia i pomówień. Czego najbardziej obawiam się jako 
uczeń Jezusa? Zawierzę Mu wszystkie dni mego życia. Poproszę o Boży pokój, 
który jest lekarstwem na lęk , strach i obawy, które mogą przebywać w moim 
sercu. 
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