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Poniedziałek 2.08.2021 

Św. Euzebiusza z Vercelli, biskupa lub św. Piotra Juliana 

Eymarda, prezbitera 

Mt 14, 13-21 

Spotykając się dzisiaj z Panem w Namiocie Spotkania spróbuj 
wyobrazić sobie to, co kryło się we wnętrzu poszczególnych bohaterów 
tej historii: Jezusa, który przeżywa śmierć Jana Chrzciciela, jednego 
człowieka spośród tłumu, zgłodniałego słowa Jezusa, a jednocześnie 
głodnego z braku jedzenia na pustkowiu, ucznia, który próbuje jakoś 
zaradzić. 

«Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!». Czy wierzę, że w 
każdej sytuacji, choćby najbardziej niemożliwej, Jezus znajdzie dla mnie 
rozwiązanie? Czy jestem gotowy, aby pójść za Jego słowem, choćbym nie 
wiedział, jak tę sytuację Jezus rozwiąże albo rozwiązanie wydawałoby 
mi się nielogiczne? 

Jezu, dziękuję Ci za Twoje błogosławieństwo, które odmawiasz nad 
każdą sytuacją mojego życia. 

 

Wtorek 3.08.2021 

Mt 14, 22-36 

Ile razy jesteś jak Piotr? Twoja wiara cię porywa, a za chwilę 
wątpisz. Raz mógłbyś góry przenosić, a w następnej chwili toniesz. Jezus 
prosi cię dzisiaj – nie wątp we Mnie. Nie lękaj się. Dotknij się moich 
frędzli. Uzdrawiam cię. 
 



Środa 4.08.2021 

Św. Jana Marii Vianneya, prezbitera 

Mt 15, 21-28 

Jak przyjmuję milczenie, gdy wołam o pomoc? Co myślę, gdy widzę 
cuda i znaki u innych, tylko nie u mnie? Co czuję, gdy słyszę gorzkie 
słowa od najbliższych? 

Może to jest moja droga, by wzbudzić we mnie wielką wiarę. 
Wytrwałość, mądrość i pokora kobiety kananejskiej niech mi będzie 
wzorem w tej wędrówce. 
 

Czwartek 5.08.2021 

Wspomnienie poświęcenia rzymskiej Bazyliki Najśw. Maryi Panny 

Mt 16, 13-23 

A wy za kogo Mnie uważacie? 
Panie, dziś stawiasz mi to pytanie, nie chcę błądzić z 

odpowiedziami. Umocnij moją wiarę i miłość do Ciebie, abym mógł 
odpowiedzieć, że tylko Ty jeden jesteś moim Bogiem i Panem.  
 

Piątek 6.08.2021 

Święto Przemienienia Pańskiego 

Mk 9, 2-10 

rozprawiając … między sobą… 
Czy jest ktoś, z kim możesz rozmawiać o swoich namiotach 

spotkania?  
Bóg mówi do każdego serca osobiście, jednak, jak to można 

dostrzec podczas dzielenia się Pismem Św. na spotkaniach, często 
przeżycia jednej osoby są uzupełnieniem, dopowiedzeniem, nawet 
odpowiedzią na przeżycia kogoś innego.  

Warto więc częściej dzielić się Namiotem Spotkania z kimś bliskim. 
Szczególnie poprzez przeżycia współmałżonka Bóg daje potwierdzenie 
(gdy jest zgodność) lub zaniechanie (gdy zgodności nie ma) jakichś 
działań. Taka rozmowa może potwierdzić nasz zamysł lub wskazać 
powstrzymanie się od niego na jakiś czas. Może otworzyć nowe 



spojrzenie na sprawę, ułatwić Boże rozwiązanie, wskazać drogę 
postępowania.  

Porównywanie naszych Namiotów Spotkania nigdy nie jest 
bezowocne. Bardzo wzmacnia więź małżeńską, ale trzeba naprawdę 
szczerze i z miłością wsłuchać się w to, czego doświadczała na Namiocie 
druga osoba; trzeba podejść do dzielenia się tak, jak robimy to na 
spotkaniach, czyli spokojnie, bez wyciągania uraz i wyrażania swojej 
oceny tego, co mówi współmałżonek.  

Załóż przed rozmową, że to sam Pan Bóg będzie dawał wam 
wskazówki i niech każdy z was osobiste żale odsunie w tej chwili na bok, 
dając Bogu prawo głosu.  

Takie dzielenie się daje naprawdę wspaniałe owoce i jakże często 
powoduje nasz zachwyt nad tym, jak Duch Św. prowadzi nas, 
małżonków, w tę samą stronę. Chwała Ci Panie! 
 

Sobota 7.08.2021 

Św. męczenników Sykstusa II, papieża, i Towarzyszy lub św. 

Kajetana, prezbitera 

Mt 17, 14-20 

Jezus mówi nam w Ewangelii, że wszystko jest możliwe, jeżeli 
wierzymy. Jaka jest nasza wiara? Jak ją pogłębiamy? Z czego się rodzi? 
Ile wkładamy wysiłku, aby nasza relacja z Jezusem była głębsza? Jak Go 
słuchamy? 

Panie, pragniemy dziękować Ci za każdy cud w naszym życiu. Ty 
Jesteś Bogiem Wielkim, dla Ciebie niemożliwe staje się możliwym. 

 

Niedziela 8.08.2021 

XIX Niedziela Zwykła 

J 6, 41-51 

«Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i 
pomarli». Jezus wyróżnia, że jest chleb dający życie i chleb, który życia 
nie daje, a jedynie je podtrzymuje. Sugeruje swoim słuchaczom, że ich 
pragnienia sprowadzają się jedynie do spożywania tego drugiego 
chleba. Jedyne, co pragną, to najeść się. A jak jest z tobą? «Wstań, jedz, bo 
przed tobą długa droga.» (1 Krl 19,7) 



Poniedziałek 9.08.2021 

Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, 

patronki Europy 

Mt 25, 1-13 

Nasze życie biegnie szybko, momentami bardzo szybko. Praca, 
szkoła, podwożenie dzieci, zakupy, spotkania ze znajomymi, ogrom 
codziennych wiadomości do przeczytania i tak cały czas. Nawet czas 
wakacji musi być wypełniony wieloma atrakcjami, ponieważ inaczej nie 
potrafimy wypoczywać. Zwłaszcza teraz, kiedy wydaje się, że wirus 
odpuścił. Staramy się nadgonić czas. Ale czy tak ma wyglądać nasze 
życie? Jezus często w Ewangeliach napomina nas, abyśmy byli czujni i 
byli przygotowani na spotkanie z Panem. Czy ty jesteś przygotowany na 
to spotkanie? Kiedy ostatnio korzystałeś z sakramentu pojednania? Jak 
wygląda poziom oliwy w twojej lampie? Może już najwyższy czas, aby go 
uzupełnić, dopóki drzwi są jeszcze otwarte i można wejść na ucztę 
weselną?  
 

Wtorek 10.08.2021 

Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika 

J 12, 24-26 

Jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Cudowna Boża obietnica. Ale 
ta służba nie jest prosta – trzeba obumrzeć, stracić swoje życie, nie dbać 
o to, co doczesne. Proś Boga, aby przemieniał twoje serce, abyś się nie 
lękał, abyś chciał dla Niego tracić i abyś pragnął Mu służyć. 
 

Środa 11.08.2021 

Św. Klary, dziewicy 

Mt 18, 15-20 

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli twój brat zgrzeszy przeciw 
tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli Cię usłucha, pozyskasz swego 
brata. 

Tylko czy zawsze pamiętam, żeby robić to w duchu miłości i 
miłosierdzia? Czy upominając brata, czynię to w pokorze, bez oceniania? 



Tak bardzo jest to cenne we wspólnocie, wszak nie sami zmierzamy do 
Pana, ale z siostrą i bratem.  

Panie, naucz mnie prawdziwej miłości wobec moich bliźnich. 
 

Czwartek 12.08.2021 

Św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika 

Mt 18,21-19,1 

Jeśli ktoś nas skrzywdził, to mamy powód do smutku, ale 
jednocześnie roztaczają się przed nami nowe możliwości: możemy 
przebaczyć, czyli realizować Miłość. 
 

Piątek 13.08.2021 

Św. męczenników Poncjana, papieża i Hipolita, prezbitera 

Mt 19, 3-12 

Dzisiaj Jezus porusza bardzo trudną, ale jakże częstą sytuację 
damsko-męską. Tego typu cudzołóstwo nawet przez katolików bywa 
nieuznawane za grzech.  

Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Czy jest ono zależne od tego, 
o kim myślisz?  

Proś, by Duch Święty w tym rozważaniu cię poprowadził.  
 

Sobota 14.08.2021 

Święto rocznicy poświęcenia kościoła archikatedralnego w 

Gdańsku-Oliwie 

Mt 19, 13-15 

Jezus mówi do apostołów: dopuśćcie do mnie dzieci, (…) do takich 
jak one należy królestwo niebieskie. Czy nasze serca są pełne wiary, 
ufności, otwarte na naukę jak serce dziecka? 

Jezus pragnie w nas prostoty, radości i pełnego zaufania, abyśmy 
zawsze garnęli się do Niego. 

Panie, pragniemy stać się jak dzieci, aby przytulać się do Ciebie, 
czuć Twoją bliskość i ufać Ci bez granic. 
 



Niedziela 15.08.2021 

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

Łk 1, 39-56 

«A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?» 

Bóg nie przychodzi do nas jeden raz i tyle. Całe nasze życie jest 
oczekiwaniem i przychodzeniem Zbawiciela. Ktoś kiedyś mądrze 
powiedział, że całe nasze życie jest Adwentem, czyli czasem oczekiwania 
na Pana. Jezus już jest w naszym życiu, ale jeszcze Go nie ma w pełni. 
Dlatego CZUWAJ, by być tak jak św. Elżbieta, która nie przegapiła wizyty 
Zbawiciela i Jego Matki w jej domu.  
 

Poniedziałek 16.08.2021 

Św. Stefana Węgierskiego 

Mt 19, 16-22 

Każdy człowiek pragnie, aby jego życie miało sens. Spotkanie z 
Panem pozwala nam poczuć sens i radość życia. Pragniemy być 
zbawieni. Pragniemy oglądać Boga twarzą w twarz. Jezus w tej Ewangelii 
daje nam wskazówki, jak powinniśmy postępować, aby otrzymać życie 
wieczne. Szczególnym drogowskazem jest nasz stosunek do posiadania. 
Pomyśl, czy ty nie jesteś może zbyt przywiązany do dóbr tego świata? 
Czy łatwo dzielisz się tym, co posiadasz z bliźnim, który potrzebuje 
pomocy? 

 

Wtorek 17.08.2021 

Św. Jacka, prezbitera 

Mt 19, 23-30 

Jezus dziś przychodzi do ciebie z Dobrą Nowiną o twoim zbawieniu. 
Wskazuje ci drogę do Nieba. Wsłuchaj się w Jego Słowo. Pomyśl co 
powinieneś oddać Chrystusowi, aby swobodnie przejść przez „ucho 
igielne” i pójść za Nim. Nie próbuj Go wyprzedzać i iść jako pierwszy. 
Sam się nie zbawisz. U ludzi to niemożliwe. Dlaczego się boisz powierzyć 
Mu każdą sferę swojego życia i dać Mu się prowadzić? Uwierz, że dla 
Boga wszystko jest możliwe. 



Środa 18.08.2021 

Mt 20, 1-16 

Niezależnie od tego, w którym momencie dnia i na jakim etapie 
życia jesteś, Jezus przychodzi teraz, aby zaprosić cię do pracy w swojej 
winnicy. Zastanów się, co możesz dziś zrobić (albo co już zrobiłeś) na 
rzecz budowy Królestwa Bożego, aby być godnym umówionej zapłaty. 
 

Czwartek 19.08.2021 

Św. Jana Eudesa, prezbitera 

Mt 22, 1-14 

Dziś nie lada okazja. Król wyprawia wesele i zaprasza. Tak, ciebie, 
to nie pomyłka. Posłaniec królewski właśnie czeka z listem pod twoim 
domofonem. Otworzysz? 

 

Piątek 20.08.2021 

Św. Bernarda, opata i doktora Kościoła 

Mt 22, 34-40 

Zatop się całym sobą w słowach z dzisiejszej Ewangelii i proś Ducha 
Świętego, by tak cię przepełniał, aby twoja miłość do Boga i ludzi dążyła 
do głębi, jakiej On od ciebie oczekuje i jaką tylko On jest w stanie ci dać.  
 

Sobota 21.08.2021 

Św. Piusa X, papieża 

Mt 22, 34-40 

On mu odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym 
swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest 
największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: 
„Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego” »  

Jeśli Bóg jest w moim życiu na pierwszym miejscu – wszystko inne 
też znajduje swoje właściwe miejsce.  

Jeśli.  



Jak tylko moja relacja z Panem Jezusem zostaje zerwana przez 
grzech – sypie się wszystko. I wtedy od razu zaczynam dyskutować 
definicję „bliźniego”. Ten mi pasuje, tamten nie. Ten lepszy, tamten 
gorszy.  

Panie Jezu – proszę Cię o to, bym zawsze umiał trwać w łasce 
uświęcającej.  

Wtedy miłość bliźniego nie będzie dla mnie trudnością.  
 

Niedziela 22.08.2021 

XXI Niedziela Zwykła 

J 6, 55. 60-69 

Jezus nie jest przyjacielem, który będzie cię klepał po plecach, jak 
dobry kumpel. On jest Przyjacielem, który powie ci Prawdę, nawet 
wtedy, gdy jest ona trudna. Powie to dlatego, że cię kocha. 

Nie uciekaj od trudnej prawdy Ewangelii. Nigdzie indziej nie 
znajdziesz słów życia wiecznego.  
 

Poniedziałek 23.08.2021 

Św. Róży z Limy, dziewicy 

 Mt 23, 13-22 

Porozmawiaj dziś z Jezusem, o tym ile masz w sobie faryzeizmu. Jak 
bardzo trzymasz się litery prawa, a nie jej ducha. Spytaj, czy jesteś 
wierny Jego nauce, nauce Kościoła i papieżowi. Poszukaj z Duchem 
Świętym tych postaw u siebie, które przypominają zachowanie 
faryzeuszy.  

Poproś, aby Pan przemienił twoje serce, aby nigdy nie dać mu 
podstawy do nazwania ciebie „głupim i ślepym”. 
 

Wtorek 24.08.2021 

Święto św. Bartłomieja, Apostoła 

J 1, 45-51 

Znaleźliśmy Tego, o którym… 



Co możesz powiedzieć o swoim „poszukiwaniu” Jezusa? 
Budowaniu relacji z Nim na co dzień? 

Chodź i zobacz. 
Czy miałeś w życiu sytuacje, że chciałeś komuś bardzo opowiedzieć 

o Jezusie? O swoim doświadczeniu wiary? O związanej z tym 
rozpierającej radości? Chciałeś do czegoś zaprosić? 

Poproś Pana o wytrwałość i pasję w stałym pielęgnowaniu i 
odkrywaniu wiary, by jej przeżywaniu towarzyszył entuzjazm i 
autentyczna radość, zdolne zachwycić Bogiem i pociągnąć do Niego 
innych. 
 

Środa 25.08.2021 

Św. Ludwika lub św. Józefa Kalasancjusza, prezbitera 

Mt 23, 27-32 

Ktoś kiedyś powiedział, że czystość to życie „przy otwartych 
drzwiach” – wtedy, kiedy nie mam nic do ukrycia. 

Czy jestem gotowy przyznać się do błędu? Czy w swoim 
świadectwie – i tym wobec w wspólnoty, i tym codziennym, wobec 
rodziny, znajomych, przyjaciół – potrafię mówić o swoich trudnościach, 
niedomaganiach, pomyłkach, słabościach, upadkach, grzechach? 

Oczywiście, nie chodzi tu o jakiś ekshibicjonizm, o bezmyślne 
mówienie o swoich upadkach komu popadnie. Zawsze należy rozeznać, 
czy powiedzenie danej rzeczy jest z korzyścią dla słuchacza oraz czy nie 
zaszkodzi innym, którzy w danej historii mają jakiś udział. 

Tylko Prawda ma moc wyzwolenia nas z lęku. Tylko żyjąc w 
Prawdzie możemy czynić uczniów. Tylko ukazując Prawdę możemy do 
Prawdy przyprowadzać innych. 
 

Czwartek 26.08.2021 

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej 

J 2, 1-11 

Zwróć uwagę na trzy słowa Jezusa, które wypowiada do sług: 
napełnijcie, zaczerpnijcie i zanieście. Jeżeli jesteś sługą, to należy te trzy 
słowa wypełnić. 



Dlatego dziś zastanów się, co jest u ciebie do napełnienia i czym 
chcesz to napełnić. Może jest to jakieś pragnienie, marzenie do 
zrealizowania, może jakaś sprawa już trochę zadawniona, ale która nie 
daje ci wciąż spokoju… 

Skoro już „napełniłeś” – teraz zaczerpnij, wydobądź, wydaj owoc! 

Ten owoc nie jest potrzebny tobie, bo to nie ty masz go „zjeść”. Ten 
owoc masz zanieść, dlatego trzeba zastanowić się, komu masz go 
zanieść.  

I jeszcze jedna refleksja na dziś. Jeżeli patrzysz i widzisz uważnie, 
to dostrzegasz wielu ludzi i ich sprawy. Tak, to nie są twoje sprawy. 
Jezusa też nie były. Ale skoro Jezus nie zostawia ich obojętnie, to ty już 
też nie możesz. Więc napełnij się, potem zaczerpnij z tego czym 
napełniłeś i zanieś. 
 

Piątek 27.08.2021 

Św. Moniki 

Mt 25, 1-13 

Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi 
zamknięto.  

Przypatrz się lampie swojej wiary. Jakim światłem świeci, czy jest 
w niej dość oliwy?  

Zapytaj Jezusa, co jeszcze możesz zrobić, by wiara twoja była 
wyraźnym światłem dla innych i proś o pomoc, żebyś w niej wytrwał do 
końca.  
 

Sobota 28.08.2021 

Św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła 

Mt 25, 14-30 

Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu 
według jego zdolności, i odjechał.  

Panie, dziękuję Ci za otrzymane talenty, nawet te najmniejsze, 
które wydają się być niezauważalne dla mnie, a mają znaczenie dla 
innych. 



Naucz mnie Panie rozpoznawać je i rozumieć Twoje intencje, abym 
otrzymane talenty umiał mnożyć dla innych i dobrze nimi gospodarzyć. 
Spraw Panie, abym nigdy nie porównywał się do innych, co powoduje 
lęki i kompleksy i nie pozwala rozwijać tego, co otrzymałem.  
 

Niedziela 29.08.2021 

XX Niedziela Zwykła 

Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23 

Jezus mówi dziś w Ewangelii o czystości i nieczystości. Dziś, po 
Zmartwychwstaniu, pewnie należałoby to nazwać stanem łaski, 
Komunii i jej przeciwieństwem, czyli grzechem. A więc mowa jest tak 
naprawdę o relacji z Bogiem, albo o jej braku. 

Tę relację buduje się nie tyle przez zewnętrzne znaki, 
przestrzeganie przykazań, czy rytuały, choć są one pomocne i w 
założeniu mają nam służyć w zbliżeniu się do Boga. Wiara i Komunia to 
jednak doświadczenie wewnętrzne, które dokonuje się w twoim sercu. 

Przeżyj dziś liturgię we wnętrzu twego serca. Niech ono dziś klęka 
przed Bogiem, niech w skupieniu słucha Słowa, niech staje gotowe do 
pełnienia Bożej woli. 

W każdym geście, postawie i wypowiadanym słowie niech będzie 
zaangażowane twoje serce. 
 

Poniedziałek 30.08.2021 

Łk 4, 16-30 

Na tej modlitwie zastanów się ile razy odrzuciłeś cud od Jezusa, ile 
raz to On chciał dokonać wielkich rzeczy, ale przyzwyczajenie do 
obecnej sytuacji było silniejsze niż wiara w Jego moc. 

Niech Duch Święty wskaże tobie, czy teraz jesteś gotowy na cuda 
jak Kafarnaum, czy może zamknięty jak Nazaret. Niech ta Ewangelia 
pomoże ci odrzucić wszystko, co hamuje działalność Jezusa w twoim 
życiu. 
 

 

 



Wtorek 31.08.2021 

Łk 4, 31-37 

…słowo Jego było pełne mocy. 
Cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom 

nieczystym, i wychodzą? 

Czy doświadczasz szczególnej mocy i siły słów Jezusa, gdy czytasz 
różne fragmenty Ewangelii? Dostrzegasz ich ponadczasową wartość? 
Czy też za św. Pawłem mógłbyś powiedzieć, że Słowo Boże jest jak miecz 
obosieczny (Hbr 4, 12)? Może w rozmowie z wrogiem Kościoła tym, 
czego ci brakowało, było zacytowanie słów Jezusa? Czy karmisz się Jego 
słowem na co dzień i tak je przeżywasz, by w twoim życiu ono miało 
szansę dochodzić do głosu, by było widać, że faktycznie nim żyjesz – w 
twoich wyborach, rozmowach z innymi? Przypomnij sobie jeden ze 
swoich ulubionych fragmentów Pisma św., w którym słowa Zbawiciela 
bardzo cię poruszają. 

Proś Ducha Świętego, by słowa Jezusa mogły w tobie pracować, 
ożywiać twoja wiarę i przyczyniać się do realizacji tego, czego On od 
ciebie oczekuje. 
 

Środa 1.09.2021 

Łk 4, 38-44 

Być może dzisiaj jest ten czas, aby przynieść na Namiot Spotkania 
tę niezaleczoną ranę, tę chorobę, która cię trawi. Jezus czeka i jest 
gotowy, aby cię uzdrawiać. 

Nie warto zwlekać. On jest tu i teraz. Czeka na ciebie. 
 

Czwartek 2.09.2021 

Łk 5,1-11 

Trzeba uderzyć się we własne piersi. Nie dlatego, że jesteśmy 
grzeszni, ale dlatego, że wielokrotnie nie ufamy Jezusowi, tylko swoim 
możliwościom. Nie wypływamy na głębię. Dezerterujemy. Ale zobacz, 
dziś Piotr nie wypływa sam. W jego łodzi siedzi Jezus. I nam tak trzeba. 
Nie może być w naszym życiu żadnych spraw bez Jezusa.  

Panie Jezu, dziś też płyń ze mną, nawet na najgłębszą głębię… 



Piątek 3.09.2021 

Św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła 

Łk 5, 33-39 

Wyobraź sobie ucztę weselną po zmartwychwstaniu. To zaślubiny 
Jezusa z tobą, Kościołem. Szatan pokonany, nie ma grzechu, już nic nie 
rozłączy ciebie od Jezusa. Macie całą wieczność dla siebie. Jest wielka 
radość, wszyscy się cieszą, jedzą, tańczą, śpiewają. Spędź chwilę na tej 
uczcie, poczuj smaki potraw, posłuchaj muzyki, pośpiewaj, potańcz. 
Spotkaj Jezusa. Pobądź z Nim sam na sam. Daj Mu się wziąć w ramiona i 
daj przenieść przez próg do nowego domu. 

Nikt nie przyszywa do starego ubrania jako łaty tego, co oderwie od 
nowego. Pójście za Jezusem domaga się radykalnego zerwania ze starym 
życiem. Nie można wybierać tego, co wygodne z każdego świata. Co w 
twoim życiu jest starym ubraniem? Co byś jeszcze chętnie zostawił? Co 
jest dziurą do zaszycia? Co takiego jest łatą, którą chciałbyś przyszyć? A 
może co trudno jest ci przyjąć z tego, co Jezus chce tobie dać? 

Kto się napił starego, nie chce potem młodego. Jezus wie, że wiele 
wymaga i trudno jest przyjąć Jego Słowo i wprowadzić w życie. Co 
robisz, aby stawać się nowym bukłakiem? Co możesz robić? 

Na koniec porozmawiaj z Jezusem. Powiedz Mu, czego 
doświadczyłeś w czasie tej modlitwy. Możesz go o coś poprosić. Pomódl 
się modlitwą Ojcze nasz. 
 

Sobota 4.09.2021 

Św. dziewic i męczennic Marii Stelli i Towarzyszy 

J 14, 6 (aklamacja przed Ewangelią)  

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca 
inaczej jak tylko przeze Mnie.  

Panie Jezu.  
Tak łatwo ulegam pokusie „łatwiejszych” dróg.  
Tak łatwo rozmieniam prawdę na wygodne dla mnie teorie.  
I swoja głupotę wiedzę zwykle dopiero wtedy, gdy ciemności 

śmierci – grzechu – wdzierają się w moje życie.  
A przecież Ty i tylko Ty Panie jesteś drogą, prawdą i życiem.  
Uchroń mnie Panie od upadku.  



Niedziela 5.09.2021 

XXIII Niedziela Zwykła 

Mk 7, 31-37 

Dzisiaj Jezus mówi do mnie Otwórz się. Zbawiciel chce dotknąć 
najbardziej chorych miejsc w moim sercu. Co najbardziej zamyka mnie 
na słuchanie Jezusa? Poproszę Jezusa, aby uzdrowił we mnie źródła 
lęków, wewnętrznych blokad. 
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