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Okres Zwykły 

Wtorek 8.06.2021 

Św. Jadwigi Królowej 

Mt 5, 13-16 

Bycie solą i światłem dla świata, bliźnich, znajomych, 
nieznajomych, rodziny, współpracowników, sąsiadów, przyjaciół – oto 
powołanie dla chrześcijanina. Jak je realizuję w mojej codzienności? Czy 
świecę, czy może utraciłem smak? Czy moja mowa jest tak-tak, nie-nie, 
czy może idę na kompromisy ze światem (bo nie wypada, bo co ludzie 
pomyślą)? Codziennie stawaj w prawdzie przed sobą i jeśli widzisz, że 
upadłeś, że nie realizujesz w swoim życiu planu Boga, że twoje 
chrześcijaństwo kuleje, to wstań i się nawracaj. 
 

Środa 9.06.2021 

Św. Efrema, diakona i doktora Kościoła 

Mt 5, 17-19 

Otrzymałem od Pana Boga: wolną wolę, rozum i zmysły. Mogę 
odbierać bodźce i przyjmować informacje, by wyciągać wnioski i 
podejmować decyzje.  

Jak korzystam z tych darów? Sądzę, wydając wyroki i znoszę to, co 
mi zostało przekazane, czy może wypełniam? Buduję coś więcej na 
podstawie, którą otrzymałem? 

To wygląda na takie proste, wydaje się, że wiem dokąd te różne 
postawy prowadzą. 
 

Czwartek 10.06.2021 

Mt 5, 20-26 

Życie mamy jedno, dlatego powinniśmy robić wszystko, aby je 
chronić i nie odbierać go innym. 



Czy potrafię być z drugim kiedy tego potrzebuje, kiedy jest smutny, 
chory, nieporadny w problemach, itd? Czy osądzam postępowanie, nie 
próbując się dowiedzieć co się stało? 

Czy w ten sposób go nie „zabijam”? Czy próbuję być miłosierny dla 
tej osoby jak Jezus? 

A może czuję się niesprawiedliwie traktowany, niesłusznie 
oskarżany, może moje intencje są źle rozumiane. Czy potrafię 
przebaczyć? Czy ufam, że na moim przebaczeniu Bóg potrafi odmienić 
serce moje i drugiej osoby? 

Jezus zachęca nas, abyśmy dzielili z drugim człowiekiem swój i jego 
los. Powiedz Bogu szczerze co jest w Twoim sercu: czy żal, czy może 
gniew do pewnych osób. Wejdź do Namiotu Spotkania prawdziwym. 
 

Piątek 11.06.2021 

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 

J 19, 31-37 

 Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. 
Jak często ty przekazujesz informacje „z drugiej ręki”, zasłyszane od 
kogoś, kto też sytuacji nie zna osobiście, nie widział, nie sprawdził, 
nawet nie zastanawiał się nad celem informowania o tym innych? 
Owszem, często można w ten sposób sprawić, że potrzebujący otrzyma 
pomoc, ale czy zawsze taki jest cel?  

Przekazując dalej jakąś informację, mówiąc o innych, wyrażając 
swoją opinię, wpierw się zastanów nad sytuacją i twoimi intencjami, byś 
zawsze mógł potem wobec Boga przyznać, że świadectwo twoje było 
prawdziwe. Duchu Święty pomagaj. 

 

Sobota 12.06.2021 

Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny 

Łk 2, 41-51 

 

Maryja i Józef szukali Jezusa i po trzech dniach Go odnaleźli. 
Odczuwali strach, trwogę, smutek. Ile razy my nie czujemy Boga, mamy 
wrażenie, że Go nie ma przy nas? Co wtedy dzieje się w naszych sercach? 
Czy szukamy Go tak długo, aż znajdziemy? Czy trwamy przy Jego słowie 



nawet wtedy, gdy nie rozumiemy, nie czujemy bliskości? Uczmy się od 
Maryi rozważania słowa Pana w swoim sercu. Niech Ona prowadzi nas 
do swego Syna. 

Jezu, dziękujemy Ci za Maryję, która jest wzorem cierpliwości i 
pokory.  
 

Niedziela 13.06.2021 

XI Niedziela Zwykła 

Mk 4, 26-34 

 

Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w 
ziemię. Jak wrzucimy nasienie w ziemię i będziemy wpatrywali się, 
czekając jak urośnie, to się nigdy nie doczekamy. To porównanie 
pokazuje nam jedno – cierpliwości… Urośnie, ale trzeba być cierpliwym. 
Tymczasem my się zachowujemy tak, że dzisiaj wrzucamy ziarno, a 
najpóźniej jutro już chcemy robić żniwa. Nie wiem czy pamiętasz, co św. 
Paweł pisze o miłości. Jakie jest pierwsze określenie miłości z jego 
hymnu? Miłość cierpliwa jest (1Kor 13, 4). 
 

Poniedziałek 14.06.2021 

Bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika 

Mt 5, 38-42 

Jezus zaprasza ciebie dzisiaj, abyś był apostołem wśród ludzi, 
których spotykasz na swojej drodze, z którymi mieszkasz, pracujesz… 
Prosi, abyś zachowywał się inaczej, niż próbuje uczyć cię ten świat. W 
otaczającym świecie będziesz ceniony, gdy odpowiesz siłą: najlepiej 
zniszczyć, nie darować, zemścić się, dopiąć swego. Świat uczy, że twoja 
racja jest najważniejsza, że inni powinni się podporządkować. Co więcej, 
że twoje „być tu i teraz” jest najważniejsze. A Jezus? Pomyśl, co Jezus 
pragnie abyś zmienił w swoim postępowaniu. Co możesz Mu oddać, 
czego zaniechać, aby „nie stawiać oporu złemu”.  
 

 

 

 



Wtorek 15.06.2021 

Mt 5, 43-48 

Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was 
prześladują. 

Tak proste w swojej formie, a tak trudne do wypełnienia. Tylko 
pozornie łatwe – dopóki nie doświadczymy prawdziwego 
prześladowania, gnębienia, znęcania, agresji. Dopiero gdy poznamy ból 
bezsilności i poczujemy wzbierającą w nas złość, zrozumiemy jak ciężko 
wypełnić to proste przykazanie. Spojrzeć z miłością na kogoś, kto 
bezlitośnie nas krzywdzi – jak Jezus patrzył na swoich oprawców. 
Powstrzymać się od złorzeczenia prześladowcy i modlić się za niego – 
jak Jezus modlił się za tych, którzy go ukrzyżowali. Wybaczyć i miłować 
okrutnika, który całkowicie zatracił się w swojej złości i gniewie wobec 
nas, to po ludzku niemożliwe. Bez bożej miłości i pomocy nie sposób 
tego dokonać. Przypomnij sobie teraz tych, którzy cię skrzywdzili, 
których nie lubisz, a może nawet nienawidzisz, wobec których czujesz 
niechęć czy złość, którzy nie zasługują na twoje przebaczenie. Pomódl 
się teraz za nich, aby Bóg przebaczył im i by odmienił ich serca. I proś 
Jezusa, abyś i ty potrafił im wybaczyć i prawdziwie ich umiłować. 
 

Środa 16.06.2021 

Mt 6, 1-6. 16-18 

Jezus powiedział do swoich uczniów: “Starajcie się dobrych 
uczynków nie spełniać na pokaz, po to, by was ludzie podziwiali, bo wtedy 
nie otrzymacie zapłaty od waszego Ojca, który jest w niebie.” 

Jezus przypomina mi, że najważniejszym elementem uczynków 
dobrych i pobożnych jest cichość, skrytość i pokora. Przypomina, że 
rozdając jałmużnę, modląc się czy poszcząc, nie buduję swojego 
wizerunku, ale buduję moją relację z Bogiem. 

Panie, proszę Cię, aby moje dobre uczynki wynikały nie z 
wyrachowania, ale z serca, aby wypływały z miłości. 

Proszę, aby ta miłość stała się moim sposobem życia, moją drogą 
życia. Przenikasz i znasz mnie Panie, widzisz moje serce, życie i czyny. 
Proszę, naucz mnie skrytości i pokory. 



Czwartek 17.06.2021 

Św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika 

Mt 6, 7-15 

Bóg wie, że to ty potrzebujesz modlitwy, żeby móc tobie pomagać. 
Czy próbujesz „zagadać” Boga, czy podejmujesz trud trwania w ciszy, 
aby go usłyszeć? 

Każdy z nas miewa rozproszenia, znużenie, ale postaraj się pomimo 
to być wiernym Jemu każdego dnia. 

Piątek 18.06.2021 

Mt 6, 19-23 

Jezus powiedział: Światłem twego ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko 
jest zdrowe, całe twoje ciało będzie rozświetlone.  

Ważne jest nie tylko to, na co się patrzy, co się ogląda, chociaż nie 
zawsze jest to zależne od nas. Liczy się też sposób reagowania na to, co 
widzimy. Twoja reakcja ma dawać innym światło, ma ich kierować ku 
dobru i ku Bogu.  

Dostrzeganie pozytywów w każdej sytuacji może być bardzo 
trudne, można ich długo nie widzieć. Jednak, zawierzając to Bogu i 
prosząc Go o światło w rozumieniu i odbiorze danej sytuacji, można się 
w tym „wyćwiczyć”. Duch Święty będzie chętnie nam pomagał, byśmy 
myśleli pozytywnie, bo to On jest Światłem, które daje nam Chrystus, 
gdy Go o to prosimy. 

Sobota 19.06.2021 

Św. Romualda, opata 

Mt 6, 24-34 

Nie martwcie się o swoje życie. Jezus dzisiaj uczy nas zaufania do 
siebie. Mówi, że to jest podstawa. On Pan, który kocha nas, zatroszczy 
się, bo Ojciec nigdy nie zostawia swoich dzieci. Czy my ufamy Panu? Czy 
powierzamy Mu wszystko? Czy jest Panem w każdej dziedzinie naszego 
życia? Jak budujemy relacje z Nim? Czy odczytujemy to, co do nas mówi? 

Panie, dziękujemy Ci, że troszczysz się o nas. Naucz nas ufać Tobie 
bez granic. Ty jesteś Panem naszego życia. 
 



Niedziela 20.06.2021 

XII Niedziela Zwykła 

Mk 4, 35-41 

Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy? Ile razy my 
mieliśmy wyrzut do Pana Boga o coś. Często się wydaje, że Boga nie 
obchodzimy, jednak on pozostawia nas w tej wzburzonej wodzie, 
żebyśmy duchowo dorastali. Wsłuchaj się dzisiaj w ten wyrzut 
Apostołów i usłysz w nim swój zagubiony głos, który potrzebuje Boga. 
 

Poniedziałek 21.06.2021 

Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika 

Mt 7, 1-5 

Czy dostrzegasz, jak łatwo ludzie oceniają drugiego człowieka? Jak 
łatwo ktoś ocenia ciebie? Czy nie masz wrażenia, że sam w podobny 
sposób oceniasz bliźniego? Pojawia się trudna sytuacja, pandemia, wpis 
na forum, np. na „familii”, na Facebooku, zasłyszana opinia i twój osąd 
jest gotowy. Osąd o koledze, koleżance, sąsiedzie, pracodawcy, o bracie 
ze wspólnoty, księdzu z parafii, a może duchownym, o którym piszą 
gazety, o politykach, najlepiej z partii o przeciwnych poglądach 
politycznych niż twoje. Tak można powiększać listę w nieskończoność. 
Jezus mówi nam: spójrz na siebie, nie jesteś lepszy od tamtej osoby, 
którą tak łatwo oceniasz. Zadaj sobie pytanie: czy rzeczywiście jestem 
bez skazy? Stań teraz przed Bogiem i zacznij usuwać swoje belki przed 
Panem.  
 

Wtorek 22.06.2021 

Św. Paulina z Noli, biskupa lub św. męczenników Jana Fischera, 

biskupa, i Tomasza More’a 

Mt 7, 6. 12-14 

Pan Jezus wie, że każdego dnia musisz dokonywać różnych 
wyborów. Prosi cię dziś, byś dokonywał je roztropnie, kierując się Jego 
nauką: nie rzucał pereł przed świnie, wybierał do przejścia ciasną 
bramę, czynił innym to, co chciałbyś, aby tobie czyniono. 



Przypatrz się swoim wyborom. Czym się kierujesz? Czy podejmując 
codzienne decyzje w domu, w pracy myślisz o potrzebach innych? Czy 
szukając łatwiejszych rozwiązań bierzesz pod uwagę konsekwencje 
jakie poniesiesz ty i inni? 

Poproś gorąco Ducha Świętego o pomoc w dokonywaniu mądrych 
wyborów, zgodnych z Jego wolą.  

 

Środa 23.06.2021 

Mt 7, 15-20 

Codziennie jesteśmy bombardowani setkami informacji, opinii, 
faktów i ich interpretacjami. Zastanów się, czyim głosem się kierujesz. 
Czy umiesz określić, jakie są owoce tych słów, których słuchasz? Czy są 
to dobre owoce? Czy słowa Jezusa są dla ciebie najważniejszym 
drogowskazem? Czy słuchanie Bożego Słowa wydaje w twoim życiu 
plon? 

 

Czwartek 24.06.2021 

Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela 

Łk 1, 57-66. 80 

Bóg ma plan. Bóg daje powołanie. Czy to budzi we mnie bunt? Bo 
przecież, może paradoksalnie wręcz, tylko On jest gwarantem mojej 
wolności. Boży plan i powołanie, które zwykle cierpliwie, nie 
narzucająco się, czekają na moje dobrowolne odkrycie, są tak naprawdę 
drogą do pełni mojej tożsamości, a przez to, do pełni szczęścia, do 
spełnienia. Tylko czy mam odwagę, by się na nie zgodzić, zanim jeszcze 
tej pełni doświadczę? Czy umiem zaufać Bogu, którego nie widzę, że to, 
co po ludzku dziwne i niezrozumiałe, może być drogą wartą podążania? 
Zwłaszcza, gdy ludzie będą mi doradzać inaczej, a może wręcz zarzucać, 
że postępuję bez sensu? Boże plany nie są na szczęście szaleńczymi 
zrywami, a ich rozeznaniu towarzyszy boży pokój. Pokój, który w 
milczeniu, skupiony, wypisuje na tabliczce litery swej woli. 
 

 

 

 



Piątek 25.06.2021 

Bł. Doroty z Mątów 

Mt 8, 1-4 

Chcę, bądź oczyszczony. Jezus jest gotów przebaczyć nam każdy 
grzech, zawsze czeka na to, byśmy się zwrócili do Jego miłosiernej 
miłości.  

Jak dużo czasu zazwyczaj mija od popełnienia grzechu do chwili 
okazania skruchy, jak długo czekasz z pójściem do spowiedzi? Czy 
zakładasz przed podejściem do konfesjonału, że idziesz po naukę do 
samego Jezusa? W każdej, nawet mdłej, ostrej lub dziwnej wypowiedzi 
kapłana są słowa od Chrystusa. Czy zawsze udaje ci się je usłyszeć i 
przyjąć? Proś Ducha Świętego, by ci w tym pomagał. 
 

Sobota 26.06.2021 

Św. Zygmunta Gorazdowskiego, prezbitera 

Mt 8, 5-17 

On przyjął nasze słabości i dźwigał choroby. 
Panie Jezu, Ty z miłości do mnie umarłeś na krzyżu. 
Przyjąłeś mękę i śmierć, aby mnie wykupić. 
Ty nigdy nie przechodzisz obojętnie obok tych, którzy wzywają 

Twej pomocy, którzy cierpią, którzy szukają u Ciebie ratunku. 
A ja? 

Czy umiem wejść w przestrzeń słabości moich braci? 

Czy zauważam ich potrzeby, braki, niemoc? 

Czy umiem być dla nich darem? 

Nie rzuconą ofiarą, ale darem. Darem czasu, Darem obecności, 
Darem zatrzymania. Darem miłości? 

Czy zgadzam się, aby ich krzyż stał się moim krzyżem? 

Ty mnie tego uczysz. Do tego zapraszasz. 
Pomóż mi stawać się taki jak Ty.  

 

Niedziela 27.06.2021 

XIII Niedziela Zwykła 

Spotkaj się dzisiaj z Panem w Namiocie Spotkania. 



Poniedziałek 28.06.2021 

Św. Ireneusza, biskupa i męczennika 

Mt 8, 18-22 

Pójść za Jezusem to znaczy postawić Go na pierwszym miejscu. 
Pójść za Jezusem to znaczy porzucić wszystko. Pójść za Jezusem to 
kochać. 

Rozważając dzisiejszą Ewangelię, zobacz, co w Twoim życiu 
odciąga ciebie od Niego. Spójrz nawet na te dobre i pobożne sprawy, 
które jednak zamiast przybliżać do żywej relacji, oddalają od niej. 

Poproś Ducha Świętego, aby prowadził w swoim świetle tę 
modlitwę, pokazywał gdzie jesteś Mu nieposłuszny, gdzie jeszcze 
próbujesz po swojemu rozwiązywać sprawy. 

Na koniec podejmij decyzję czy chcesz iść za Jezusem, bez „ale”. 
 

Wtorek 29.06.2021 

Uroczystość Św. Piotra i Pawła 

Dz 12, 1-11; 2 Tm 4, 6-9. 17-18; Mt 16, 18 

Przyjrzyj się cudownemu uwolnieniu Piotra z więzienia opisanemu 
w pierwszym czytaniu. Na ile wierzysz, że Pan staje przy tobie w twoich 
życiowych tarapatach, sytuacjach po ludzku nie do rozwiązania i jest w 
stanie cię z nich wyciągnąć? 

(...) nikt przy mnie nie stanął, ale mię wszyscy opuścili (...) Natomiast 
Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie. 

Czy masz poczucie, że w chwilach opuszczenia, osamotnienia, 
porzucenia nie jesteś sam? Że jest przy tobie Najlepszy Obrońca, który 
cię nie zostawia (wyrwany zostałem z paszczy lwa)? 

Zachowaj te dwa obrazy jako wyraz nieograniczonej mocy i troski 
Boga o ciebie. 

A wy za kogo mnie uważacie? 

Jak – możliwie krótko – odpowiedziałbyś na to pytanie komuś, kto 
ci je zadaje? Co uznałbyś za najważniejsze? 

(...) a bramy piekielne go nie przemogą. 
W obliczu laicyzującego się świata i ujawniania grzechów Kościoła 

niech to zapewnienie Jezusa napełnia cię pokojem i chroni przed lękiem 
o ostateczne zwycięstwo tego, co On zbudował na Piotrze. 



Środa 30.06.2021 

Świętych Pierwszych Męczenników Świętego Kościoła 

Rzymskiego 

Mt 8, 28-34 

Wyobraź sobie scenę z Ewangelii. Zobacz pastwisko i wielkie stado 
wypasających się świń. Nagle zrywają się i zaczynają biec do zbocza i 
wszystkie wpadają do jeziora, i toną. Usłysz ich kwik, poczuj jak ziemia 
drży od ich biegu, zobacz przerażone ślepia świń, poczuj kotłujące się 
wody jeziora. Zostań na brzegu jeziora chwilę, patrząc, aż woda się 
uspokoi. 

Wyszli Mu naprzeciw z grobowców dwaj opętani. Gdy Jezus 
przybywa do kraju Gadareńczyków, to tylko opętani wychodzą mu na 
spotkanie. Pomyśl, jakbyś zareagował, gdybyś dowiedział się, że Jezus za 
chwilę do ciebie przyjdzie do domu? Spotkasz go tak, jak jesteś ubrany, 
może w kapciach, dziurawych dresach, w trakcie śniadania lub 
oglądania telewizji. Co byś zrobił? 

Rzekł do nich: «Idźcie!» Jezus ma władzę nad duchami nieczystymi, 
nawet tak bardzo niebezpiecznymi, że nikt nie mógł przejść tamtą drogą. 
Wierzysz we wszechmoc Jezusa? Czy masz wątpliwości co do jego mocy 
i tego, jak jej używa? 

Prosili, żeby opuścił ich granice. Strata świń była niepowetowana. 
Taka trzoda to był majątek. Spotkanie Jezusa oznacza zachwianie 
twojego status quo. Świnie mogą też symbolizować stan umysłu – świnie 
to były zwierzęta nieczyste, skupione na maksymalizacji przyjemności, 
na przykład z jedzenia. Może być trudno z tego zrezygnować. Jezus 
jednak daje wolność wyboru. Jesteś gotowy zawierzyć się Jezusowi i 
stracić wszystko dla niego? Jeżeli jest coś, co wciąż ci przeszkadza oddać 
się Jezusowi, możesz mu o tym powiedzieć i poprosić o to, aby on to 
wziął, aby uzdolnił cię do oddania siebie. 
 

Czwartek 1.07.2021 

Św. Ottona, biskupa 

Mt 9, 1-8 

Jezus widzi więcej.  



Widzi poprzez zewnętrzny objaw paraliżu, moją niemoc, poddanie 
się i zwątpienie, poprzez brak sił, zmęczenie, brak woli i chęci, widzi 
poprzez moje zniechęcenie. I co zobaczy tam, w głębi mego serca? Moje 
grzechy. I zamiast robić mi wyrzuty, że znowu upadłem, że się nie 
staram, zamiast prawić mi „kazania” jaki powinienem być, Jezus mówi: 
Ufaj, synu! 

Proszę Cię Panie, abym i ja dostrzegał w innych tę ufność i sam ją 
niósł szczególnie moim najbliższym. By w moim sercu nie było złych 
myśli oceniających innych. Bo cóż jest łatwiej powiedzieć: bluźnisz, 
grzeszysz – czy też powiedzieć: wstań, jest nadzieja, wróć do swego 
domu. Tego domu prawdziwego, gdzie mieszkań jest wiele i gdzie czeka 
Ojciec. 
 

Piątek 2.07.2021 

Mt 9, 9-13 

Słowa Jezusa: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, potwierdzają 
starotestamentowy tekst o pozornym nawróceniu narodu: Miłości 
pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń (Oz 
6,6). 

Zastanów się dzisiaj, jak wygląda to, co ty chcesz Panu Bogu 
ofiarować od siebie. Czy twoja ofiara polega na okazywaniu komuś 
miłości, może nawet w danej chwili wbrew sobie, na wysiłku włożonym 
w dobry uczynek lub przebaczenie czy raczej tylko na samognębieniu 
siebie, na wyrzekaniu się własnych przyjemności? 

Więcej nieba sprowadzi na ziemię czynienie dobra, niż biczowanie 
siebie. 

Sobota 3.07.2021 

Święto Św. Tomasza, apostoła 

J 20, 24-29 

Widzieliśmy Pana! 
Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ 

i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok 
Jego, nie uwierzę.  

A jak jest z moją wiarą?  



Czy potrafię korzystać z łaski wiary otrzymanej na chrzcie świętym 
i rozwijać ją w sobie, aby nie usłyszeć od Pana „uwierzyłeś bo 
zobaczyłeś”?  

Czy potrafię zaufać Panu Jezusowi nawet gdy nie widzę Jego 
znaków?  

Czy słowo kierowane przez księgę Pisma Świętego pobudza mnie 
do oddania się w wierze Panu?  

Panie Jezu przymnóż mi łaski wiary, abym nie oczekiwał wciąż od 
ciebie jej potwierdzania.  
 

Niedziela 4.07.2021 

XIV Niedziela Zwykła 

Mk 6, 1-6 

Zapytam siebie o moje życie wiarą na co dzień. Czy nie wkrada się 
w nią spowszednienie i przyzwyczajenie? Czy moje kontakty z Jezusem 
nie stają się mechaniczne? Co mogę powiedzieć o moich praktykach 
religijnych? Czy są wypełnione Duchem Świętym? Czy Jezus nie dziwiłby 
się mojemu niedowiarstwu dzisiaj?  
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