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Poniedziałek 6.09.2021 

Łk 6, 6-11 

Jezus uzdrawia każdego niezależnie od czasu, czy miejsca. 
Niezależnie, czy tak po ludzku wypada, czy nie. Pytam was: Czy wolno w 
szabat dobrze czynić, czy wolno źle czynić; życie ocalić, czy zniszczyć? 
Zaufaj Panu, który pragnie ocalić twoje życie. 
 

Wtorek 7.09.2021 

Św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika 

Łk 6, 12-19 

Co to znaczy wejść na górę? To znaczy zadać sobie mnóstwo trudu 
i niewygody, aby znaleźć idealny czas i miejsce na rozmowę z Bogiem.  

Jak wygląda twój Namiot Spotkania? Czy w ogóle wygląda? Czy w 
zawirowaniach codzienności zadajesz sobie ten trud znalezienia miejsca 
i czasu? Czy coś dla tego czasu potrafisz poświęcić (Jezus poświęcił całą 
noc)? 

Zauważ, jakie były owoce tego trudu i poświęcenia – moc 
wychodziła z Niego.  

Dla ciebie Bóg również ma przygotowane owoce modlitwy. Tylko 
musisz wejść na swoją górę. 
 

Środa 8.09.2021 

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 

Mt 1, 1-16. 18-23 

Nie bój się wziąć do siebie Maryi… słyszy Józef we śnie. My jednak 
nie śpimy i dziś wyraźnie słyszymy te słowa: Nie bój się wziąć do siebie 
Maryi. A jeżeli to są słowa skierowane specjalnie do nas, to trzeba nam 



odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Maryję, Matkę naszego Pana i naszą 
Matkę, wzięliśmy już do siebie. To znaczy, jak blisko jesteśmy z Maryją. 
Czy aż tak blisko, żeby Jezus, którego Ona porodzi, mógł narodzić się 
przez Nią również w nas? 

Czy masz Maryję w swoim wnętrzu? 

Czy tak jak Józef, jesteś gotowy dla Niej narazić się na 
nieprzyjemności? 

Czy Maryja jest obecna w twoim codziennym życiu? 

W jaki sposób Maryja jest obecna w twojej codzienności? 

 

Czwartek 9.09.2021 

Św. Piotra Klawera, prezbitera 

Łk 6, 27-38 

Miłujcie waszych nieprzyjaciół… Trudna ta mowa, absurdalna.  
Jak możesz szanować osobę, która ci źle życzy, rani cię nieustannie, 

upokarza, obgaduje. Znienawidź ją. 
Te myśli nieustannie drążą twoje serce. Ludzka sprawiedliwość 

wręcz nakazuje takiej reakcji. 
Jezus zaś przychodzi z nowym rozwiązaniem, jedynym, które 

przynosi pokój w sercu.  
Pomyśl, ile razy mógłby skreślić ciebie, za twoje grzechy, a On cię 

ukochał do końca, na krzyżu.  
Bądź miłosierny... 

Piątek 10.09.2021 

Łk 6, 39-42 

Zazwyczaj denerwują nas u innych takie wady lub zachowania, 
które są przeciwieństwem naszego sposobu bycia. Bywa też, że jesteśmy 
niezadowoleni, gdy ktoś robi to, od czego my się z jakichś powodów 
powstrzymujemy. Np. niektórzy postrzegają osoby służące w Ruchu 
jako działaczy lub chcących się pokazać. Niektórzy chętnie korzystają z 
wielu posług, ale sami się do żadnej nie zgłaszają, często będąc w Ruchu 
już od wielu lat. 

Celem naszej formacji jest pogłębianie wiary, a rezultatem pomoc 
innym w duchowym wzrastaniu i to nie tylko we własnej rodzinie (choć 
to czasem jest najtrudniejsze), ale także znacznie szerszemu gronu 



chrześcijan. Posługa, niekoniecznie dla ludzi w Ruchu, jest świadectwem 
życia wiarą, świadectwem odnalezienia swego powołania na dziś.   

Zapytaj siebie, na jaką głębokość wypływa twoja wiara. Czy 
przypadkiem, mimo wielu lat formowania, nie jesteś ciągle na 
płyciźnie?  Poproś Jezusa, byś wtedy, gdy zdenerwujesz się  na kogoś, 
zobaczył w sobie to, co jest powodem tych nerwów. 

Sobota 11.09.2021 

Łk 6, 43-49 

Jesteś na drodze prowadzącej do rzeczywistości najpiękniejszego 
spotkania: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec 
mój umiłuje go i przyjdziemy do niego. (J 14, 23) Zatem jeśli pragniesz Mu 
służyć – zaufaj Mu. On zna cię najlepiej i znajdzie sposób, żebyś 
rozpoznał Jego wolę. 

Niedziela 12.09.2021 

XXIV Niedziela Zwykła 

Mk 8, 27-35 

«Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku». 
W dosłownym tłumaczeniu brzmiałoby to: «Idź za Mną, szatanie». Te 
słowa skierowane do św. Piotra są konsekwencją tego, że pouczał Jezusa 
a propos Jego planu zbawienia. To są słowa upomnienia, żeby nie 
prowadził Jezusa, ale dał się poprowadzić Zbawicielowi. Codziennie 
modlimy się „Bądź wola Twoja”, a ile razy jest tak, że prosimy jednak, 
żeby spełniła się wola moja… Pan Jezus ma naprawdę dla nas najlepszy 
plan i najlepszą drogę. Dajmy Mu się poprowadzić. Po prostu: „Jezu ufam 
Tobie”. 
 

Poniedziałek 13.09.2021 

Św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła 

Łk 7, 1-10 

Powierz dzisiaj Jezusowi swoje troski jak setnik, w pełnym 
zaufaniu i z wiarą gorącą, że on się tym zajmie. Podziękuj Panu za łaski i 
dary jakimi cię obdarza. Bądź wdzięczny Mu za wszystko. 



Wtorek 14.09.2021 

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 

J 3, 13-17 

Jezus wywyższony na Krzyżu wyciąga do ciebie rozpostarte 
szeroko ramiona i pyta: „Co jeszcze muszę zrobić abyś uwierzył w moją 
Miłość?” 

 

Środa 15.09.2021 

Najświętszej Maryi Panny Bolesnej 

J 19, 25-27 

Pod krzyżem Jezusa stoi Jego Matka, umiłowany uczeń i kochające 
niewiasty. Ale to miejsce dla każdego z nas, miejsce w którym uczymy 
się miłości, pokory i zaufania do Boga. Maryja jest niedoścignionym 
wzorem tej miłości i wierności. 

Maryjo, oddaję się Tobie całkowicie, naucz mnie jak kochać do 
końca. 

Czwartek 16.09.2021 

Św. męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa 

Łk 7, 36-50 

Wyobraź sobie sytuację przedstawioną w tym fragmencie 
Ewangelii. Jezus przyjmuje zaproszenie od faryzeusza, zasiada do 
posiłku, pojawia się kobieta. Dokoła szemranie na jej temat… 

Nic nie mówi ustami, ale jej łzy, włosy, usta, ręce…, do tego 
drogocenny olejek, który wciera w jego stopy.  

Tymi gestami krzyczała z rozpaczy Jezu ratuj mnie.  
Jeśli żyjesz w grzechu, umoczony po szyję w totalnej beznadziei. 

Upadnij przed Panem na kolana i z pełnym zaangażowaniem wykrzycz… 
On cię ocali, a ty odejdziesz w pokoju. 

 

 

 

 

 



Piątek 17.09.2021 

Św. Roberta Bellarmina, biskupa i doktora Kościoła lub św. 

Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa 

Łk 8, 1-3 

Podczas tego Namiotu Spotkania spisz sobie rzeczy, które uczynił 
ci  Wszechmocny. Potem zastanów się, jak okazałeś Mu za to twoją 
wdzięczność; za wszystko, ale i za każdą dobroć z osobna.  

Kobiety służyły Jezusowi i Jego uczniom wędrując z nimi i 
udzielając ze swego mienia. Czy ty, za dobro, które Bóg ci uczynił, jesteś 
w stanie podziękować Mu służbą; czy potrafiłbyś ofiarować coś z siebie 
lub swego mienia dla dobra innych?  

Nie broń się od razu przed tą myślą, ale wsłuchuj prawdziwie w 
Pana, On ci wskaże odpowiedni sposób podzięki. 
 

Sobota 18.09.2021 

Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski 

Łk 2, 41-52 

Wyobrażę sobie Jezusa, który z Maryją i Józefem pielgrzymuje do 
Jerozolimy. Przysłucham się ich rozmowom, przypatrzę zachowaniom, 
pomyślę, jakie uczucia wypływające ze wspólnego przebywania mogą 
się w nich rodzić  Zastanowię się, jak obecność Jezusa w moim życiu 
wpływa na moje uczucia, myśli, słowa i zachowanie. Poproszę Ducha 
Świętego o pomoc w podjęciu postanowienia na dzisiaj: jak chcę 
skorzystać z tego, że nie idę przez dzisiejszy dzień samotnie, ale  jest ze 
mną Jezus? Może to będzie cicha modlitwa za kogoś, komu najchętniej 
odpowiedziałbym jakimś nieuprzejmym słowem. A może będzie to 
postanowienie patrzenia na każdego człowieka, zwłaszcza na moich 
bliskich w taki sposób, w jaki nauczył mnie tego bł. Stefan Wyszyński w 
słowach: „Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź 
wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata”. 
 Na koniec modlitwy poproszę o to, by moje serce nie było obojętne 
na chwile, gdy gubię Jezusa w moim życiu, ale bym stale Go szukał i 
radował się z odnajdywania Go w każdym dniu. 
 

 



Niedziela 19.09.2021 

XXV Niedziela Zwykła 

Mk 9, 30-37 

Jezus jest we wszystkim pierwszy i to On wyznacza standardy. On 
umie być pierwszy nawet na ostatnim miejscu.  

Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i 
sługą wszystkich. Skąd wziąć siłę do służby? Ze świadomości tego, kim 
jestem: umiłowanym Dzieckiem Ojca.  

Jak służyć? Konkretnie: pranie, zmywanie, przewijanie dziecka, 
dobre słowo, wysłuchanie, przyjęcie, przytulenie. A kiedy przyjmuję i 
przytulam drugiego człowieka dlatego, że jest dzieckiem Bożym – 
przytulam samego Boga. 
 

Poniedziałek 20.09.2021 

Św. męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła 

Chong Hasang i Towarzyszy 

Łk 8, 16-18 

(...) aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. 
Będąc w Ruchu Światło-Życie otrzymujesz szczególną szansę, by 

poznać światło, prawdę. Prawdę o Bogu i jego planie wobec człowieka. 
Charyzmat Ruchu wzywa cię do życia tym światłem, do podstawowej 
jedności między prawdą a życiem. 

Na pewno nieraz doświadczasz głębokiego sensu takiego 
podejścia. Czujesz wtedy wewnętrzny pokój, radość, przekonanie, że 
jedyna prawda jest w Jezusie. 

Co z tym światłem robisz? Zachowujesz je dla siebie czy w jakiś 
sposób dzielisz się nim z otoczeniem? Czy dajesz świadectwo prawdzie? 

Proś Ducha świętego o odwagę i mądrość w zanoszeniu Bożego 
światła wszędzie tam, gdzie Bóg cię do tego powołuje. 

Wtorek 21.09.2021 

Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty 

Ef 4, 1-7. 11-13 

Pokora. Cichość. Cierpliwość. Znoszenie siebie nawzajem. 



Ile z tych cnót jest w twoich spotkaniach z innymi? W pracy, w 
rodzinie, w Kościele czy jeszcze innych relacjach w twoich życiu. Co tu 
jeszcze wymaga twojej pracy i przekraczania samego siebie? 

Do pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego 
dojdziemy wszyscy RAZEM – jako jedno Ciało, którego Głową jest Jezus. 
Jak widzisz siebie, swoją rolę w tym Ciele? Jak je budujesz, zespalasz, 
utrzymujesz w łączności? Jak w tym Ciele patrzysz na inne wspólnoty 
Kościoła? 

Módl się o jedność Ducha w Kościele. Proś o ciągłe odkrywanie łask 
i darów, którymi zostałeś obdarowany i dzięki którym możesz 
posługiwać w budowaniu Chrystusowego Ciała . 
 

Środa 22.09.2021 

Łk 9, 1-6 

Słowo Boże z jednej strony jest dziś przynagleniem, abyś 
zastanowił się, gdzie i komu powinieneś dziś głosić Królestwo Boże, ale 
jest także wezwaniem do zaufania, że nie zabraknie ci Bożej mocy i 
władzy, rzeczy materialnych i wsparcia ludzkiego. Z wiarą w Boże 
prowadzenie i hojność wyrusz, aby odpowiedzieć na Jego posłanie. 
 

Czwartek 23.09.2021 

Św. Pio z Pietrelciny, prezbitera 

Łk 9, 7-9  

Poproś Ducha Świętego, by pozwolił ci stanąć w czasie tej modlitwy 
przed Bogiem w otwartości serca, bez lęku. 

Dziś Słowo Boże przywołuje postać Heroda, który fascynował się 
Jezusem, chciał Go poznać, ale z powodu swego grzesznego życia bał się. 
Zastanów się, co tobie utrudnia zbliżenie się do Jezusa, do czego nie 
chcesz Go wpuścić. Jeśli jest to jakaś twoja słabość, uznaj ją przed 
Bogiem i ofiaruj Mu ją. Pamiętaj, że Jezus chce do ciebie przychodzić 
właśnie w tym. Jeśli oddasz mu swoje trudności, swoją bezradność, On 
wejdzie w to ze swoją miłością. 
 

 

 



Piątek 24.09.2021 

Łk 9, 18-22 

Stań w prawdzie Ducha Świętego i odpowiedz sobie dziś, czy twoje 
życie jest świadectwem zmartwychwstałego w tobie Chrystusa. Czy ten 
fakt determinuje twoje podejście do codzienności, do ludzi i spraw? 

 

Sobota 25.09.2021 

Łk 9, 43b-45 

Zdarza się, że uczniowie Jezusa boją się pytać Go, gdy nie rozumieją 
jakichś Jego słów. Zwykle dotyczy to kwestii Jego męki i śmierci lub 
rzeczy wiecznych. Oni to dopiero musieli czuć respekt przed tym 
przemawiającym z mocą Nauczycielem... 

Ty jednak przecież już wiesz, że On zwyciężył i zmartwychwstał, i 
jest tobie bliski. Może tego nie czujesz, a twój lęk zastąpiła obojętność? 

Nie bój się. Nie lękaj się pytać Jezusa o to, czego dziś nie ogarniasz, 
jednak najpierw spędź z Nim trochę czasu, a w swoim wnętrzu 
przyglądaj się z uwagą Jego miłosiernemu obliczu. Wówczas, w 
odpowiednim czasie, dana ci będzie odpowiedź. 
 

Niedziela 26.09.2021 

XXVI Niedziela Zwykła 

Mk 9, 38-43. 45. 47-48 

Podejmujesz walkę ze swoimi słabościami, ale zazwyczaj niewiele 
ona daje. Chcesz się zmienić na lepsze, ale praktyka spowiedzi pokazuje, 
że każdy z nas ma swój własny „katalog grzechów”, który tak mocno 
wszedł w nasze życie, że jest niemal pewnym, że przy następnej 
spowiedzi, znów trzeba się będzie do niego przyznać przed Bogiem. 

Jezus dziś, w dzień Jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią, 
podpowiada, że mamy unikać okazji do grzechu. Dlatego 
przeprowadzając rachunek sumienia, może warto, oprócz samego 
stwierdzenia faktu grzechu, zastanowić się „dlaczego?”, „w jakich 
okolicznościach?”, „z jakiego powodu?” dany grzech mi się przytrafia, co 
mnie do niego pcha i co mi w nim „pomaga”. 



A gdy już to odkryjesz, odetnij to! Unikaj sytuacji, miejsc, spotkań, 
rzeczy, które cię wciągają w grzech. Jezus mówi o odcinaniu ręki, nogi, 
oczu… To dużo większa rezygnacja niż telewizor, komputer, małe piwo, 
czy jakakolwiek okazja do zła. 

Drogę do nieba i walkę z grzechem zacznij już dziś od małej rzeczy 
– spróbuj wyeliminować ze swojego planu dnia okazje do grzechu. 
Zaplanuj swoją świętość z „chirurgiczną precyzją”. 
 

Poniedziałek 27.09.2021 

Św. Wincentego à Paulo, prezbitera 

Łk 9, 46-50 

Pomyśl o osobach, które inaczej wyrażają swoją miłość do Kościoła. 
Może są bardziej maryjni, albo bardziej zaprzyjaźnieni z Duchem 
Świętym, może to tradycjonaliści, czy charyzmatycy.  

Zastanów się, czy zabraniasz, albo gardzisz, albo oceniasz, różne 
wrażliwości religijne. Usłysz jak Jezus akceptuje różne drogi, jak wzywa 
do otwarcia się na drugich. Porozmawiaj z Nim o swoim doświadczeniu. 
 

Wtorek 28.09.2021 

Św. Wacława, męczennika 

Łk 9, 51-56 

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje zasady od wieków rządzące światem. 
Ulegają im nawet apostołowie, którzy są tak blisko Jezusa i Jego nauki o 
miłości nieprzyjaciół.  

Pomyśl jakie uczucia wywołują w tobie ci, którzy otwarcie nie 
przyjmują Jezusa, są wrogo nastawieni i występują przeciw Jego nauce? 
Czy nie rodzi się w twoim sercu potępienie i chęć ukarania ich? Czy nie 
zakładasz z góry, że są świadomi popełnionego zła? Czy próbujesz 
zrozumieć dlaczego postępują niewłaściwie?  

Porozmawiaj dziś z Jezusem o tych wszystkich, o których źle 
myślisz, a może nawet pod wpływem oburzenia źle życzysz. Poproś, by 
wypełnił twe serce swoim miłosierdziem. 
 

 

 



Środa 29.09.2021 

Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała 

J 1, 47-51 

Dziś jak Natanel podejdź do Jezusa. I posłuchaj, co chce tobie 
powiedzieć. Rozmawiaj z Nim. Ale nie zagadaj Go. Zaufaj, że ma Ci coś 
ważnego do powiedzenia. Bądź otwarty. Słuchaj. 

 

Czwartek 30.09.2021 
Św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła 

Łk 10, 1-12 

Przed sobą wysłałeś innych uczniów, by dotarli tam gdzie Ty za 
chwilę dotrzesz. Wysyłasz ich bez dóbr, relacji i znajomości, bo mają 
nieść tylko pokój, uzdrowienie i zdanie: Przybliżyło się do was królestwo 
Boże. 

Czym jest dla mnie pokój i uzdrowienie? Czy przybliża do mnie 
Twoje Królestwo? 

 

Piątek 1.10.2021 

Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła 

Łk 10, 13-16 

Dziś Jezus mówi: …kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie 
posłał.  Gdy zaś Filip spytał Go o Ojca, Jezus odpowiedział: Czy nie 
wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam 
mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam 
dokonuje tych dzieł. (J 14, 10) 

Jezus i Bóg Ojciec są jednością. Zastanów się, jak bardzo ty 
odczuwasz tę jedność?  Czy czujesz taką samą bliskość z Ojcem jak  z 
Synem? Czytając Pismo Święte poznajesz obu. 

Proś o pomoc Maryję. Ta, która całym sercem kochała Boga Ojca, 
potem całkowicie oddała się Jego Synowi; Ona poprowadzi cię do 
każdego z Nich. 
 



Sobota 2.10.2021 

Św. Aniołów Stróżów 

Łk 10, 17-24 

Jakże często przypisujemy sobie zasługi, które należą do naszego 
Pana, z taką łatwością nam to przychodzi. A gdyby zauważyć, że 
wszystko, co mamy lub dostaniemy jest własnością JEZUSA. 

A gdyby zauważyć, że ON jest przy nas zawsze, w naszej pracy, 
nauce, opiece, pomocy innym, sukcesach, w radości, bólu, cierpieniu, 
porażkach. ON jest we wszystkim, a my tak często pragniemy GO ujrzeć, 
pomimo że cały czas jest przy nas. Podobnie jak nasi Aniołowie 
Stróżowie, którzy nieustannie nas wspierają i walczą o nas, a my ich nie 
zauważamy, nie dziękujemy IM. 
 

Niedziela 3.10.2021 

XXVII Niedziela Zwykła 

Mk 10, 2-16 

Każde życiowe powołanie pochodzi od Boga. Życie jest święte czyli 
ostatecznie należy do Boga. Jezus przypomina, że wybór drogi życiowej 
domaga się konsekwencji i wierności. Każde sprzeniewierzenie się 
powołaniu boleśnie rani, jak cudzołóstwo małżonków. Spojrzę na moje 
życiowe powołanie. Czy jestem wierny słowu, które dałem Bogu i 
ludziom? 
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