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Poniedziałek 4.10.2021 

Św. Franciszka z Asyżu 

Łk 10, 25-37 

Jezus dzisiaj uczy nas postawy miłosierdzia wobec bliźnich. 
Tłumaczy nam też kto jest naszym bliźnim. Jest nim każdy, niezależnie 
od swoich poglądów, wiary, narodowości. Lewita i kapłan wędrując do 
Jerozolimy zobaczyli człowieka pobitego, a jednak go minęli. A wydawać 
by się mogło, że skoro wędrują do miejsca świętego, ich serca będą 
przepełnione miłością do drugiego człowieka. Często o naszej postawie 
decyduje sposób w jaki patrzymy na drugiego człowieka. Samarytanin, 
gdy zobaczył cierpiącego człowieka, wzruszył się głęboko. Zastanów się, 
czy może w tym czasie na drodze swojego życia nie spotkasz człowieka, 
wobec którego trzeba okazać miłosierdzie. 
 

Wtorek 5.10.2021 

Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy 

Łk 10, 38-42 

Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy 
usługiwaniu? 

Często pragniemy, by Jezus był naszym rozjemcą, by wziął naszą 
stronę. Ale On widzi szerzej, głębiej, widzi serce. Tam gdzie Marta widzi 
lenistwo, wygodnictwo – On widzi „lepszą cząstkę”. 

Jak łatwo przychodzi ci ocenianie innych? Jak szybko ferujesz 
wyroki? Czy patrzysz na swoich bliskich oczami miłosierdzia? Czy 
potrafisz wybierać „lepszą cząstkę” kosztem tego, że coś zawalisz, 
czegoś nie posprzątasz, nie dopilnujesz? 

 



Środa 6.10.2021 

Św. Brunona, prezbitera 

Łk 11, 1-4 

Czasem mówimy, że coś jest naszym chlebem powszednim, że już 
się do czegoś przyzwyczailiśmy, że nam spowszedniało. A mimo to, 
codziennie prosimy o chleb powszedni, by Pan go dał. Czy wiemy o co 
prosimy? Czy to, co Pan daje, przyjmujemy? Czy może raczej sami sobie 
ten chleb powszedni serwujemy według naszego menu?  

Zobacz, zastanów się czym się karmisz? Czy tym, co daje ci Pan, czy 
tym co sam sobie dajesz? Czy przypadkiem twój „chleb” nie jest 
ważniejszy od chleba od Pana? 

Spróbuj rozeznać, co dziś było lub będzie dla ciebie chlebem 
powszednim od Pana, jakaś sytuacja, może rozmowa, może emocja lub 
przeżycie, coś co zostawiło jakiś ślad w tobie. 
 

Czwartek 7.10.2021 

Najświętszej Maryi Panny Różańcowej 

Łk 11, 5-13 

Ktoś z was, mając przyjaciela pójdzie do niego o północy… 

Jezus wskazuje kim pragnie być dla ciebie. W swojej troskliwości 
czeka o każdej porze.  

Czy dziś w twoim sercu są sprawy beznadziejne, czy czujesz się 
osamotniony, przygnieciony… To jest ten czas, ta decyzja… Pójdź nawet 
w środku nocy, wal w drzwi z całych sił. Nie poddawaj się. Pan wstanie i 
z powodu twojego natręctwa da ile potrzebujesz. 
 

Piątek 8.10.2021 

Łk 11, 15-26 

…kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza. Odpowiedz sobie uczciwie, 
czy jesteś powodem lub sprawcą jedności wśród rodziny i twego 
otoczenia. Czy zdarza się, że twoje słowa lub zachowanie wprowadzają 
chaos, niezgodę lub choćby swary? 



Czasami powiedzenie bolesnej prawdy jest konieczne, ale czy 
robisz to z Chrystusem w sercu, czy prowadzi cię wtedy Jego miłość i 
łagodność?  Proś Jezusa, by wypełniał cię całego. 
 

Sobota 9.10.2021 

Św. męczenników Dionizego, biskupa i Towarzyszy lub św. Jana 

Leonardiego, prezbitera 

Łk 11, 27-28 

Powinnością dzieci jest okazywać swoim rodzicom posłuszeństwo, 
a z nastaniem dorosłości – szacunek. Rodzice zaś słusznie oczekują 
należnego im posłuszeństwa od własnych dzieci. 

Spotykając Boga w Jego Słowie chcę przyjąć postawę dziecka 
wsłuchanego w głos Ojca, by móc rozpoznać, przyjąć i wypełnić Jego 
wolę. Chcę również zawierzyć Mu pragnienie, by moje własne dzieci 
były uważne na Boże natchnienia i im podporządkowywały swoje 
postępowanie, a wymagania jakie im stawiam jako rodzic były dla nich 
pomocą w samodzielnym podążaniu za Jego głosem. 
 

Niedziela 10.10.2021 

XXVIII Niedziela Zwykła 

Mk 10, 17-30 

Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu 
wejść do królestwa Bożego. To kolejne mocne wyolbrzymienie 
stosowane przez Pana Jezusa. Nie oznacza to, że bogaty nie może być 
zbawiony, ale pokazuje nam to, że bardzo często rzeczy materialne 
mocno nas zniewalają. Pan Jezus pokazuje, że prawdziwej radości i 
smaku życia nie dozna ten, kto nie potrafi rezygnować z niektórych 
rzeczy i planów, a Królestwo Boże chce posiąść jak kolejne dobro 
materialne. Dużo wolności życzę w przywiązywaniu się do 
czegokolwiek. 
 

 

 

 

 



Poniedziałek 11.10.2021 

Św. Jana XXIII, papieża 

Łk 11, 29-32 

Ludzie, którzy słuchali Jezusa pomimo wielu cudów i wielu 
znaków, które widzieli zachowują się jakby byli głusi i ślepi. Żądają 
znaku, a tak naprawdę nie dostrzegają niczego. Jezus zapowiada ostatni, 
największy znak. Znak swojej śmierci i zmartwychwstania. Pomyśl, 
jakich znaków oczekujesz od Boga. Czy dostrzegasz Boże działanie w 
swoim życiu? A może oczekujesz czegoś spektakularnego? 

 

Wtorek 12.10.2021 

Św. Jana Beyzyma, prezbitera 

Łk 11, 37-41 

Co masz w sercu? Co jest w twoim wnętrzu? Co z tego możesz dać 
na jałmużnę? 

 

Środa 13.10.2021 

Bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera 

Łk 11, 42-46 

Biada wam faryzeusze, gdyż dajecie dziesięcinę z mięty, ruty i 
każdego ziela, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. 

Jeśli kocham Jezusa, dlaczego nie dzielę się z innymi 
sprawiedliwością i miłością Bożą? Przecież Bóg chce, byśmy byli 
miłosierni i sprawiedliwi. Chce od nas czegoś więcej niż tylko 
wypełnienia prawa, chce zauważenia każdego potrzebującego, 
pochylenia się nad nim, poświęcenia swojego czasu i nade wszystko 
miłości. 

Jezu, staję przed Tobą i powierzam Ci swoje życie i proszę o 
wyobraźnię miłosierdzia. 
 

 

 

 



Czwartek 14.10.2021 

Św. Kaliksta I, papieża i męczennika lub św. Małgorzaty Marii 

Alacoque, dziewicy 

Łk 11, 47-54 

Biada wam, uczonym w Prawie… 

Jeśli myślisz, że twój poziom poznania jest już na wysokim 
poziomie, bo „zrobiłeś” pełną formację w Ruchu Światło-Życie i świetnie 
wypełniasz zobowiązania, to Jezus chce ci dziś powiedzieć, że to nie 
wszystko… Jeśli poznanie w twoim sercu przyćmiło osobową relację z 
Jezusem, jak i z drugim człowiekiem (szczególnie małżonkiem), to być 
może przybierasz postawę świetnie obeznanego faryzeusza.  

…bo wzięliście klucze poznania; sami nie weszliście, a 
przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. 

Piątek 15.10.2021 

Św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła 

Łk 12, 1-7 

Dzisiaj Pan Jezus wypowiada do nas te słowa: Strzeżcie się kwasu, 
to znaczy obłudy… Rzeczywiście, pewnie nie jeden raz zdarzyło się 
każdemu zetknąć z osobą, która jedno mówi, a co innego czyni. Jeśli to 
widzimy, możemy ustrzec się jej wpływu. 

Stań przed Panem z otwartością swego serca i poproś Ducha 
Świętego, aby pokazał ci te sytuacje, gdy to ty okazałeś się dwulicowy w 
słowie i czynie; choć może nazwałbyś to tylko głoszeniem mądrości, 
której w swoim życiu nie stosujesz. 

Sobota 16.10.2021 
Św. Jadwigi Śląskiej 

Łk 12, 8-12 

Boże, Ty wiesz, że Cię kocham i pragnę przyznawać się do Ciebie 
przed ludźmi. Zastanowię się jednak, czy w mojej codzienności 
przyznaję się do Ciebie, wybierając miłość zamiast obojętności, 
przebaczenie zamiast gniewu, cierpliwą łagodność zamiast raniących 
słów… Boże, daj mi proszę dzisiaj wytrwałość przyznawania się do 
Ciebie przed ludźmi nie tylko w słowach, ale i czynach. 



 Duchu Święty, proszę Cię o pełną ufność serca, abym zrozumiał, że 
to nie o moją mądrość ani siły chodzi, że nie muszę polegać na sobie, ale 
mogę oprzeć się o Ciebie. Wypełnij mnie proszę Twoją mądrością, 
Twoimi darami, abym przeżył ten dzień z odwagą, w świętości. 
 

Niedziela 17.10.2021 

XXIX Niedziela Zwykła 

Mk 10, 35-45 

O Chrystusie Słudze jako naszym wzorze, o służbie i podejmowaniu 
posługi (diakonii) powiedziano w Ruchu Światło-Życie chyba już 
wszystko. Dziś pytanie nie brzmi, co więcej można powiedzieć lub 
pomyśleć o byciu sługą, ostatnim, najmniejszym i niewolnikiem 
wszystkich. Słowo stawia inne pytanie: co konkretnego ty zrobisz 
dzisiaj, żeby okazać się sługą? 

 

Poniedziałek 18.10.2021 

Święto św. Łukasza, Ewangelisty 

2 Tm 4, 9-17a 

W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mię wszyscy 
opuścili: niech im to nie będzie policzone! 

Mimo poczucia opuszczenia, św. Paweł nie żywi do nikogo urazy. 
Czy udaje ci się przebaczać tym, którzy cię zawiedli, opuścili, oszukali? 
Proś Pana, by dał ci do tego siły. 

Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mię… 

Kiedy miałeś doświadczenie tego, że Bóg był bardzo blisko ciebie i 
w trudnej sytuacji cię wzmocnił? 

Łk 10, 1-9 

Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana 
żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. 

Co odczytujesz jako swoje „żniwo”, do którego Bóg cię posyła? 
Gdzie cię powołuje, do jakich zadań? Komu i w jaki sposób masz głosić 
Ewangelię? W rodzinie, szkole, pracy czy jeszcze innym środowisku? Za 
czyją wiarę czujesz się odpowiedzialny? 

 



Wtorek 19.10.2021 

Bł. Jerzego Popiełuszki lub św. Pawła od Krzyża, prezbitera lub 

św. męczenników Jana de Brebeuf, Izaaka Jogues’a, 

prezbiterów, oraz Towarzyszy 

Rz 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21 

Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się 
łaska… 

Czy masz jakieś doświadczenia z życia, w których mimo obecności 
panoszącego się zła, grzechu Pan dał ci łaskę do pokonania go? Uzdolnił 
do budowania, tworzenia dobra mimo przeciwności? Podziękuj Bogu za 
te sytuacje. 

Łk 12, 35-38 

Czy w tym momencie jesteś gotowy na ostateczne przyjście Jezusa? 
Czy zdarza ci się zwlekać ze skorzystaniem z sakramentu pokuty wtedy, 
gdy go szczególnie potrzebujesz? Czy twoja spowiedź jest regularna? 
Proś Pana, by nie pozwolił ci na trwanie w braku łaski uświęcającej. 
 

Środa 20.10.2021 

Św. Jana Kantego, prezbitera 

Łk 12, 39-48 

Czy twoje życie, decyzje, codzienne działania nakierowane są na 
perspektywę życia wiecznego? Czy znasz wolę swego Pana i wypełniasz 
ją? Czy jesteś posłuszny Bogu i zaangażowany w służbę? Zastanów się, 
które obszary twojego życia wymagają poprawy, abyś jeszcze bardziej 
stał się gotowym na przyjście Syna Człowieczego. 
 

Czwartek 21.10.2021 

Łk 12, 49-53 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi swoim uczniom o swoich 
emocjach. Przeżywa udrękę i pragnienie. Jest bardzo otwarty. Na ile Ty 
potrafisz Jezusowi opowiadać szczerze o tym, czego doświadczasz? 
Dzisiejsze słowa Jezusa są trudne. Czy Ty nie uciekasz od przedstawiania 



Bogu na modlitwie tego, co dla Ciebie niewygodne, co budzi 
nieprzyjemne uczucia? Przyjrzyj się dziś temu, na ile potrafisz być 
wobec Boga otwarty. Jeżeli odkryjesz, że są sprawy, o których nie chcesz 
Mu mówić, powierz to Duchowi Świętemu. Niech On sam modli się w 
tobie... 
 

Piątek 22.10.2021 

Św. Jana Pawła II, papieża 

Łk 12, 54-59 

Rzeczywiście, zgodnie z tym, co mówi Jezus, każdy z nas zna co 
najmniej kilka symptomów pogodowych; nauczyliśmy się tego z 
doświadczenia. Czy jednak tak samo potrafimy rozpoznawać dobro i zło; 
czy umiemy wybrać odpowiednie działanie lub jego zaniechanie? Tego 
można się nauczyć tylko przez częste i bliskie obcowanie z Bogiem, z 
Jego słowem, przez które uczy On nas siebie. 

Jak często swój namiot spotkania opierasz na Piśmie Świętym; jak 
intensywnie wsłuchujesz się w Boże natchnienia?  

Proś o pomoc Maryję, która żyła każdym Jego słowem. 
 

Sobota 23.10.2021 

Św. Jana Kapistrana, prezbitera lub św. Józefa Bilczewskiego, 

biskupa 

Łk 13, 1-9 

Jeżeli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. 
Jak długo Pan ma czekać na nasze nawrócenie ? 
Siostro, Bracie, czy nie mamy wydawać dobrych owoców? 
Jak często czytamy Słowo Boże, słuchamy homilii, kazań, 

uczestniczymy w rekolekcjach, a nie żyjemy tym Słowem. Nie stosujemy 
recepty, którą dostaliśmy od Jezusa i Maryi.  

Niechaj żyje w nas Chrystus i Jego Słowo, a nie my.  
 

 

 

 

 



Niedziela 24.10.2021 

XXX Niedziela Zwykła 

Mk 10, 46-52 

Masz oczy, ale czy widzisz? Masz uszy, ale czy słyszysz? Jezus 
pragnie, abyś widział, słyszał, abyś poznawał i rozumiał świat. Ale nie po 
ludzku, lecz na sposób Boży. 

Jeśli tego nie potrafisz, albo idzie ci to z wielką trudnością, to 
przyjdź do Jezusa i zawołaj tak, jak niewidomy z dzisiejszej Ewangelii: 
Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! 

 I bądź dobrej myśli, On cię woła, aby naprawić twoje spojrzenie na 
świat i twoje własne życie. 
 

Poniedziałek 25.10.2021 

Łk 13, 10-17 

Jezus uzdrawia i kogoś to oburza, a kogoś to raduje. Dwa tysiące lat 
później nic się nie zmieniło. Jezus żyje i uzdrawia dziś, uwalnia dziś. Czy 
wierzysz w to? Czy Mu ufasz? Czy cieszy to ciebie czy oburza? 

Powiedz Jezusowi o swoich wątpliwościach, doświadczeniach, 
brakach w wierze. Odrzuć wszystko, co stawia granicę Jezusowi.  
 

Wtorek 26.10.2021 

Łk 13, 18-21 

Jezus dziś opowiada tobie przypowieść o królestwie Bożym. Przed 
tobą stawia zadanie, żebyś je budował. Może myślisz, że to ponad twoje 
siły i czekasz na pomoc innych. Może przygniata cię dzisiejszy świat i 
liczysz, że ktoś silniejszy i mądrzejszy od ciebie zacznie go naprawiać. 

Jezus jednak wybiera ciebie. Prosi byś ofiarował Mu swoje malutkie 
ziarenko miłości, niewielką ilość dobrych uczynków. 

Pomyśl, co możesz Mu dać. Dla Niego to dar niezwykle cenny, który 
może pomnożyć i budować z niego królestwo Miłości. Jezus cię 
potrzebuje. Wierzy w ciebie. 
 

 



Środa 27.10.2021 

Rz 8, 26-30 

Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch 
przyczynia się za nami… 

To najpiękniejsze zaproszenie do modlitwy, jakie możesz dostać. 
Sam Duch Święty, Duch Jezusa Chrystusa pragnie przeniknąć ciebie, 
twoje słabości i wypełnić je swoją doskonałą miłością. Tak, Panie. 
Przyjdź. Wszystko, co mogę Ci dać, to mój czas i wolę. Oto jestem. 
 

Czwartek 28.10.2021 

Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 

Łk 6, 12-19 

Całonocna rozmowa w górach. Naokoło ciemność i cisza jesteście 
tylko we dwoje. Czy chciałbyś spędzić taki czas z bliską ci osobą? Może 
miałeś okazję doświadczyć takiej  nocy w Beskidach, Tatrach lub innych 
odludnych miejscach.  

Pan Jezus przywołuje tych, którzy za nim idą, wybiera spośród 
uczniów, tłumu. Stało się, że wybrał ciebie takim jakim jesteś, z całą 
historią i przyszłością twojego życia. 

Czy pójdziesz z Nim w góry? 

 

Piątek 29.10.2021 

Łk 14, 1-6 

Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Powstrzymywanie się od 
niekoniecznych prac jest dla ciebie – katolika, cennym drogowskazem. 
W czasie, przestrzeni i energii, które zużywasz na swoje obowiązki 
stanu, nie zawsze będzie tyle miejsca ile byś chciał i mógł „poświęcić”. 
Jednak z pewnością będzie go tyle, ile wystarczy dla Bożej Chwały oraz 
zbawienia twojego i tych, za których zbawienie odpowiadasz. 
 
 
 
 



Sobota 30.10.2021 

Łk 14, 1. 7-11 

Przypomnij sobie dziś słowa Jezusa: aby być wielkim w Królestwie 
Bożym, trzeba być najmniejszym ze wszystkich i ich sługą. Z pokorą 
przyjmij Jego naukę, że zaszczyty ziemskie nie są więc dla ciebie złe 
same w sobie i czyste serce może je przyjmować. Jednak nie przywiązuj 
się do nich, nie uzależniaj od nich swojego poczucia własnej wartości. 
Zaś pragnienie ich i dążenie do nich dla własnej chwały rozwiązuj w 
zarodku. 
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