
Wprowadzenia do Namiotu Spotkania 

5.07-1.08.2021 
  

Poniedziałek 5.07.2021 

Św. Antoniego Marii Zaccarii, prezbitera lub św. Marii Goretti, 

dziewicy i męczennicy 

Mt 9, 18-26 

A oni wyśmiewali Go. Z pewnością spotkałeś się z sytuacją, gdy ktoś 
żartował z Jezusa i wiary, drwił z wierzących, może nawet z ciebie.  

Jaka była wtedy twoja reakcja? Jeśli nie zabrałeś głosu, to czy 
przynajmniej oddałeś Bogu tę sytuację, czy wezwałeś Ducha Św., by 
zadziałał w danej chwili lub później w tych osobach dla Bożej chwały?  

Jezus oczekuje od nas modlitwy za nieprzyjaciół Jego i naszych, a 
wezwany ku pomocy Duch Św. nas wspomoże.  
 

Wtorek 6.07.2021 

Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy 

Mt 9, 32-38 

Czasem trudności nas przerastają. Łatwo wtedy popaść w pokusę 
myślenia, że nie ma Boga, że nie zależy mu na nas, że się o nas nie 
troszczy. Ale tak nie jest. Jezus lituje się zawsze, chce nas prowadzić 
zawsze. Módl się dziś szczególnie w intencji kapłanów, módl się, aby nie 
brakowało tych, którzy głoszą Dobrą Nowinę, którzy przywracają wiarę 
i nadzieję. Którzy są świadectwem. Módl się, abyś sam stał się dla innych 
żywą Ewangelią. 
 

Środa 7.07.2021 

Mt 10, 1-7 

Idziemy z Panem Jezusem jak apostołowie. Mamy jak oni okazję 
doświadczyć Jego prowadzenia. Jak uczniowie jesteśmy w pobliżu, 
rozproszeni przy swoich sprawach. Co dziś absorbuje twoją uwagę? 



Nasz Przyjaciel nas przywołuje do siebie, aby nas obdarować. Za 
darmo dzieli się z nami tym, o czym wszyscy marzymy. Wystarczy tylko 
przyjść. Czy chcesz otrzymać Jego władzę? Przypomnij sobie: jak dziś 
wykorzystałeś Jego dary?  
 

Czwartek 8.07.2021 

Św. Jana z Dukli, prezbitera 

Mt 10, 7-15 

Idźcie i głoście: Bliskie jest królestwo niebieskie... 
Czas pandemii zamknął nas w domach, ograniczył kontakt z 

drugim człowiekiem.  
Jednak sezon letni osłabia transmisję wirusa, może to dobry czas 

dla ciebie, abyś wyszedł do ludzi.  
Wyraźnie napisano Idźcie i głoście... Pójdź tam, gdzie dawno cię nie 

było... Może do siostry, z którą od lat nie rozmawiałeś, do brata, który cię 
skrzywdził, znajomego sprzed lat, zapomnianego przez wszystkich, bo 
żadnego interesu się z nim nie zrobi.  

Może do kogoś, kto jest przykuty do wózka i czeka na ciebie. Zrób 
niespodziankę, dobrze wiesz komu…  

Wystarczy obecność, czas… a pokój twój zstąpi na to miejsce. 
 

Piątek 9.07.2021 

Św. męczenników Augustyna Zhao Rong, prezbitera i 

Towarzyszy 

Mt 10, 16-23 

Jezus powiedział do nas: Duch Ojca waszego będzie mówił przez 
was. 

Będzie więc mówił i przez ciebie. Jednak tak będzie tylko wtedy, 
gdy ty Mu na to pozwolisz, gdy będziesz chciał, aby to Bóg kierował 
twoim życiem, twoimi myślami i słowami.  

Przyjąłeś Chrystusa za swojego Pana, ale czy rzeczywiście poddałeś 
całe swoje życie Jego prowadzeniu? Czy On może mówić i działać w 
świecie przez ciebie? Czy ty naprawdę tego chcesz? 

Szczerze powiedz o tym Jezusowi i wsłuchaj się w Jego odpowiedź.  
 



Sobota 10.07.2021 

Mt 10, 24-33 

Jezus kilkukrotnie mówi: nie bójcie się. Chce, abyśmy oddalili od 
siebie lęk, który nie pochodzi od Niego. Co kryjemy w naszych sercach? 
Czy pielęgnujemy lęk, czy całkowite oddanie się Panu? Czy w każdej 
okoliczności przyznajemy się do Niego? Czy dbamy o naszą duszę, aby 
zawsze przybliżała się do Zbawiciela? 

Jezu, dziękujemy Ci za to, że dbasz o nas, troszczysz się. Niech nasze 
serca zawsze szukają Twego oblicza. Niech nasze umysły zawsze 
rozmyślają o Tobie. 
 

Niedziela 11.07.2021 

XV Niedziela Zwykła 

Mk 6, 7-13 

Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu 
może być prorok tak lekceważony. Czy ojczyzna, w której Jezus jest znany, 
ale nierozpoznany ogranicza się tylko do miejsca? Tą ojczyzną może być 
również nasza codzienność. Bóg mieszka w twoim życiu, ale ty często nie 
widzisz Go w swojej szarej codzienności. Nie widzisz cudów, miłości i 
troskliwości. Warto się zatrzymać i przyjrzeć swojemu życiu pełnemu 
Boga. 
 

Poniedziałek 12.07.2021 

Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika 

Mt 10, 34-11, 1 

Jezus pokazuje nam, jaka powinna być nasza relacja z Bogiem. 
Pokazuje, na którym miejscu w naszym życiu powinien być Pan Bóg. 
Pomyśl, jak to jest w twoim życiu. Czy Boga kochasz bardziej niż męża, 
dziecko, przyjaciela, narzeczoną, rodziców? Jezus uczy nas, że aby w 
pełni kochać bliźniego, trzeba pokochać Pana Boga: całym swoim 
sercem, całą swoją duszą i ze wszystkich swoich sił. Zastanów się, na 
którym miejscu w twoim życiu jest miłość do Boga. Jeśli nie na 
pierwszym miejscu, pomyśl, co powinieneś zmienić w swoim życiu, aby 
tak było. 



Wtorek 13.07.2021 

Św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta 

Mt 11, 20-24 

Czasem wydaje nam się, że gdyby w naszym życiu wydarzył się 
prawdziwy cud, albo gdyby ukazał nam się Jezus lub Maryja, to od razu 
byśmy zmienili nasze życie, nawrócili się i już nigdy nie zwątpili. Ale to 
nieprawda! Tylu ludzi widziało Jezusa i Jego cuda, a jednak nie nawrócili 
się. I nie dostrzegamy przy tym tych wszystkich cudów, które dzieją się 
w naszym życiu każdego dnia. Pomyśl o tym, co otrzymałeś, czym 
możesz się cieszyć, za co możesz być wdzięczny. Ile spraw mogło 
potoczyć się inaczej? Dziękuj Bogu za cuda, które ci czyni i proś Ducha 
Świętego o dar nawrócenia i żywej wiary. 
 

Środa 14.07.2021 

Św. Kamila de Lellis, prezbitera lub św. Henryka 

Mt 11, 25-27 

 Jezus przemówił: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że 
zakryłeś to przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś tym , którzy są jak 
małe dzieci.” 

Dlaczego Jezu ukrywasz przed mądrymi i roztropnymi, a objawiasz 
tym, którzy są jak małe dzieci? Może dlatego, że tak bardzo oceniam, 
kalkuluję, dociekam. A może wystarczy postawa małego dziecka, ufna, 
prosta, bezpośrednia, bez udawania. 

Panie, pozwól bym stawał przed Tobą jak dziecko z prostotą, 
szczerością i zaufaniem. 
 

Czwartek 15.07.2021 

Św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła 

Mt 11, 28-30 

Jezus kocha i chce tobie służyć, błogosławić, ale przede wszystkim 
zależy Jemu na spotkaniu z tobą. Jaką tworzysz relację z Panem? 
Przypatrz się swojej postawie wobec Chrystusa. Czy oczekujesz, aby 
zajął się twoimi problemami, błogosławił twoim pragnieniom? Czy 



przyszedłeś kiedykolwiek tylko dlatego, że miałeś pragnienie spotkania 
się z Nim, ot tak? Czy jest w twoim życiu coś, czego nauczyłeś się od 
Jezusa? Odrzuć postawę roszczeniową z twego serca i przyjdź do Jezusa 
i zapytaj Go: 

Jakie ty Jezu masz pragnienia i oczekiwania wobec mnie, które 
chcesz, abym spełnił? 

 

Piątek 16.07.2021 

Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel 

Mt 12, 1-8 

Czy nie czytaliście (...) Albo nie czytaliście w Prawie …  
Jezus przypomina faryzeuszom teksty, które powinni znać i na ich 

podstawie odpowiednio zinterpretować daną sytuację. 
Odpowiedz sobie, na ile ty znasz Pismo Święte. Jak często tekst 

biblijny przychodzi ci z pomocą w chwilach rozterki?  
Jeśli nie czytasz Pisma Świętego systematycznie, to nie spamiętasz 

jego wersów. Jeśli wypisujesz sobie „słowa życia”, to łatwiej je 
zachowasz w pamięci, a Duch Św. wyciągnie je, gdy będzie trzeba.  

Proś Matkę Bożą, która wszystko zachowywała w swym sercu. Ona 
na pewno będzie ci pomocna.  
 

Sobota 17.07.2021 

Mt 12, 14-21 

Jezus dzisiaj mówi nam, że ważniejsza od Prawa jest miłość do 
człowieka, że miłosierdzie jest ważniejsze niż ofiara. Jak często my 
bronimy Prawa, raniąc drugiego człowieka? Jak często składamy ofiarę 
Bogu, a w sercu mamy brak przebaczenia i patrzymy z zawiścią na 
innych? Czy tego oczekuje od nas Chrystus? 

Panie, strzeż nas od obłudy i braku miłości do bliźniego. 
 

 

 

 



Niedziela 18.07.2021 

XVI Niedziela Zwykła 

Mk 6, 30-34 

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. 
Przywołał i posłał – to są kluczowe słowa potrzebne do zrozumienia tej 
Ewangelii. Bez przywołania i zaczerpnięcia źródła wody żywej nie ma 
mowy o posłaniu. Podobnie jak w krwioobiegu – serce przywołuje krew 
w żyłach, żeby ją nakarmić i później, żeby ona karmiła innych. Tak samo 
było z Apostołami i tak samo jest z nami. Trzeba się tylko dać przywołać. 

Poniedziałek 19.07.2021 

Mt 12, 38-42 

Człowiek od momentu popełnienia grzechu pierworodnego 
zawsze wystawiał Boga na próbę. Ciągle żądał znaku potwierdzenia, że 
On jest. Jakże często nie dostrzegamy ogromu miłości w naszym życiu. 
Nie widzimy różnych zdarzeń, po ludzku wydawałoby się zwykłych 
zbiegów okoliczności, które w rzeczywistości są takimi małymi cudami. 
Szybko o nich zapominamy. Powszednieje nam także często największy 
z cudów, jakimi zostaliśmy obdarowani przez Boga. Dar swojego Syna, 
Jezusa Chrystusa. 

Dziękuj gorąco za ten dar: „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi 
Świętemu!” 

Wtorek 20.07.2021 

Bł. Czesława, prezbitera 

Mt 12, 46-50 

Bo kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie, ten jest moim 
bratem, siostrą i matką.  

Pan Jezus dziś mówi, że pragnie byś był jak Jego Matka, której całe 
życie poddane było woli Bożej. Spójrz na Maryję i razem z Nią spróbuj 
rozważać, czego dziś od ciebie oczekuje Bóg. Pomyśl, jak Maryja 
zachowałaby się na twoim miejscu. Jakie podjęłaby działania, decyzje. 
Pozwól Jej być swoją przewodniczką. Daj się poprowadzić na spotkanie 
z Jezusem. Jeśli z Nią będziesz rozeznawać wolę Bożą na pewno nie 
pobłądzisz.  



Środa 21.07.2021 

Św. Wawrzyńca z Brindisi, prezbitera i doktora Kościoła lub św. 

Apolinarego, biskupa i męczennika 

Mt 13, 1-9 

Życie według Bożego Słowa. Jesteś wezwany nie tylko do słuchania 
Dobrej Nowiny, ale przede wszystkim, w konsekwencji jej przyjęcia, do 
wydawania obfitego plonu. Jak wygląda twój Namiot Spotkania – czy 
Słowo Boże przenika i przemienia twoją codzienność? Czy widzisz w 
swoim życiu owoce wynikające z przyjmowania Ewangelii? Jakie sfery 
twojego życia wymagają pracy, aby plon ten zwielokrotnić? 

 

Czwartek 22.07.2021 

Święto św. Marii Magdaleny 

Mt 13, 10-17 

Witaj! Cieszę się, że znalazłeś ten czas. W ogóle, wspaniale jest się 
spotykać, być ze sobą. Bo przecież nie jesteś tu, by tylko czytać, prawda? 

Raz po raz, trafia się ktoś, kto krzywdzi innych (i siebie) 
nienawiścią, czy pogardą, a czyniąc to, powołuje się na Pismo, które 
uważnie czytał… 

Jezus zaś daje Ewangelię, Słowo życia, zawsze w spotkaniu. 
Otoczony ludźmi, mówi do nich, jest blisko, dotyka, uzdrawia. Patrzy w 
oczy. 

Trzeba nieco odwagi, by, znając swoje ciemne sekrety, spojrzeć Mu 
prosto w oczy. Ale kto tę odwagę (a może po prostu pokorę?), jak Maria 
Magdalena, znajdzie, ten pojmie Ewangelię. 
 

Piątek 23.07.2021 

Święto św. Brygidy, zakonnicy i patronki Europy 

J 15, 1-8  

Ojciec Mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, (...) która przynosi 
owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. 

Jak często ty czujesz się oczyszczaną latoroślą? Przypatrz się swoim 
namiotom spotkania. Czy tęsknisz za każdym kolejnym, czy raczej mniej 



lub bardziej świadomie ich unikasz? Dlaczego? Czy często dają ci 
poczucie przytulenia do Bożego serca, czy raczej czujesz się strofowany, 
ćwiczony w posłuszeństwie, napominamy i kierowany?  

Taka jest kolej rzeczy. Poza zaspokojeniem potrzeb niemowlę 
otrzymuje rodzicielskie ciepło. W miarę rozwoju dziecko się wychowuje 
i stopniowo przygotowuje do owocnego dorosłego życia.  

Tak samo dzieje się w miarę rozwoju i pogłębiania naszej wiary. 
Jesteśmy przygotowywani do bardziej owocnego życia dla nieba. 

Odpowiedz sobie więc, czy chcesz być stale niemowlęciem w 
wierze, czy wzrastać dla Pana.  
 

Sobota 24.07.2021 

Św. Kingi, dziewicy 

Mt 13, 24-30 

Skąd więc wziął się na niej chwast?  
Formacja.  
Rekolekcje. 
Drogowskazy. 
Zobowiązania.  
Sakrament spowiedzi.  
Eucharystia.  
I wciąż upadam.  
Walka trwa. Nieprzyjaciel próbuje bez końca.  
Panie Jezu. Pomóż. Daj moc. Wybacz.  
Bez Ciebie tej walki nie wygram.  

 

Niedziela 25.07.2021 

XVII Niedziela Zwykła 

J 6,1-15 

Nie pomożesz każdemu, ani też nie zbawisz wszystkich ludzi. 
Właściwie, to nawet nie zbawisz jednego człowieka. 

Natomiast możesz dać coś od siebie, nawet jeśli jest to 
ewangeliczne pięć chlebów i dwie ryby. Cóż to jest dla tak wielu, którzy 
potrzebują pokarmu? Niewiele, ale wystarczy, by Chrystus dokonał 
reszty.  



Bądź dziś narzędziem w rękach Boga, ofiaruj drugiemu chleby i 
ryby, nawet, gdy wiesz, że to nie wystarczy. Ale dołóż do tego 
zawierzenie, że to Bóg zbawia i to On dokona cudownego rozmnożenia 
łaski.  
 

Poniedziałek 26.07.2021 

Św. Joachima i Anny, rodziców Najśw. Maryi Panny 

Mt 13, 31-35 

Jezus uczy nas, że Królestwo Boże zaczyna się od małych rzeczy, 
niewielkich spraw. Na tej modlitwie spytaj jakimi małymi krokami 
możesz sprowadzać Królestwo Boże do swojej codzienności. Może to 
dobry moment, aby wybrać nową regułę życia? 

 

Wtorek 27.07.2021 

Wj 3, 7-11; 34, 5-9. 28 

Fragment o Namiocie Spotkania Mojżesza z pierwszego czytania 
stanie się dla mnie podstawą refleksji dotyczącej mojego Namiotu 
Spotkania. Czy podstawowe zobowiązanie Ruchu traktuję poważnie? 

(…) poza obozem. Czy na swój Namiot Spotkania wychodzę „poza 
obóz”? Dbam o to, by jak najmniej rzeczy mnie rozpraszało? Czy jednak 
tłumaczę się niesprzyjającą sytuacją w rodzinie? 

Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z 
przyjacielem. Na ile przystępuję do Namiotu Spotkania jak do spotkania, 
i to spotkania z Osobą Boga? Z Kimś, kto jest bardzo blisko mnie? Czy już 
u początku Namiotu Spotkania staję w obecności Boga? Daję sobie czas 
na uświadomienie tego? 

Czy zasadniczo daję Bogu mówić do mnie przez Słowo Boże? 

Jaki jest czas, który poświęcam na spotkanie z Bogiem? Regularny? 
Sprowadzający się do dania Mu kilku minut przed pójściem spać? Czy 
autentycznym spotkaniem dwóch osób? 

 

 

 

 

 



Środa 28.07.2021 

Św. Charbela Makhlufa, prezbitera 

Mt 13, 44-46 

Skarb ukryty w roli. Wyobraź sobie, że przechodzisz przez jakieś 
pole i znajdujesz w jakimś zagłębieniu skarb. Może to być kufer ze 
złotem i drogocennymi kamieniami lub coś innego. Przypatrz się mu 
uważnie, zobacz jak się błyszczy w słońcu, dotknij, poczuj jego ciężar, 
twardość. Spędź kilka minut podziwiając ten skarb. 

Uradowany. Ten skarb to wielokrotnie więcej, niż uda ci się zarobić 
przez całe życie. Co czujesz? Co pragniesz zrobić? Co zrobiłbyś z tym 
skarbem, gdybyś go posiadał? 

Sprzedał wszystko co miał. Żeby kupić to pole, musiałbyś sprzedać 
wszystko: ubrania, samochód, jeżeli go masz, swój dom. Musiałbyś także 
zrezygnować z reszty życia: pracy, rodziny, swoich przywiązań. Czy 
łatwo jest ci zaryzykować i zrezygnować ze wszystkiego co posiadasz? Z 
czym byłoby najtrudniej się rozstać? 

Na koniec porozmawiaj chwilę z Jezusem jak przyjaciel z 
przyjacielem. Opowiedz, czego doświadczyłeś w czasie tej modlitwy. Co 
najbardziej cię zaskoczyło lub było najtrudniejsze? Możesz też poprosić 
Jezusa o coś lub przeprosić za coś. Na koniec, pomódl się Ojcze nasz. 
 

Czwartek 29.07.2021 

Św. Marty 

J 11, 19-27 

Dzisiejsza Ewangelia zachęca nas słowami Marty do 
wypowiedzenia własnego wyznania wiary. Skup się zatem na tym, w co 
naprawdę wierzysz i czy jest to na pewno Pan, Zbawiciel i Jego Nauka. 

Pomódl się własnym i szczerym wyznaniem wiary: Tak, Panie! Ja 
wciąż wierzę, żeś Ty jest moim Panem i Zbawicielem… resztę dopowiedz 
już samodzielnie.  
 

 

 

 

 

 



Piątek 30.07.2021 

Św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła 

Mt 13, 54-58 

Dzisiaj odpowiedz sobie na pytanie, jak często oceniasz innych po 
tym, co wiesz o ich pochodzeniu. Czy zdarzyło ci się kogoś błędnie 
ocenić? Czy starasz się poznać ludzi osobiście, czy raczej bazujesz na 
cudzej o nich opinii, która może być oparta nawet na plotkach?  

Jezus został zlekceważony przez tych, którzy znali Go od 
dzieciństwa. Proś Go, by pomagał ci znosić niesłuszne opinie o tobie.  
 

Sobota 31.07.2021 

Św. Ignacego z Loyoli, prezbitera 

Mt 14, 1-12 

Jan bowiem upominał go: «Nie wolno ci jej trzymać».  
Panie Jezu. Proszę Cię o dar męstwa. Bym jak Jan miał odwagę 

mówienia prawdy. Życia w prawdzie. Bym się nie bał.  
Nie grozi mi miecz. Nie jest ceną życie.  
A przecież tyle razy tchórzę.  
Milczę. Uciekam. Gram. Zapieram się Ciebie.  
Niech Twój Duch, Panie, umocni mnie i mówi za mnie zawsze 

wtedy, gdy w swojej słabości ja mówić o Tobie i Twojej Ewangelii bym 
nie umiał.  

Proszę Cię Panie.  
 

Niedziela 1.08.2021 

XVIII Niedziela Zwykła 

J 6, 24-35 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus ujawnia prawdziwe pragnienia i 
motywacje ludzi poszukujących Go. Jezus uświadamia im, że nie szukają 
Go, ponieważ są przywiązani do swoich potrzeb. 

Poproszę Jezusa, aby odsłonił moje przywiązania i troski, w 
których bardziej szukam siebie niż Jego woli, Jego samego. Tylko On jest 
w stanie zaspokoić moje pragnienia. 
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