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Okres Zwykły 

Niedziela 31.10.2021 

XXXI Niedziela Zwykła lub Uroczystość rocznicy poświęcenia 

kościoła własnego (gdy data konsekracji jest nieznana) 

Łk  19, 1-10 

Jezus chce się ze mną spotkać. Patrzy na mnie i mówi: „Muszę się 
zatrzymać w twoim domu”. Co chciałbym powiedzieć Jezusowi? 

 

Poniedziałek 1.11.2021 

Uroczystość Wszystkich Świętych 

Mt 5, 1-12a 

Jezus zdaje sobie sprawę, jak czasem mocno jesteśmy poranieni, 
jak bardzo cierpimy. Zna nas i nasze serca. Dzisiejszego dnia szczególnie 
niesie nam pokrzepienie. Pragnie, abyśmy przy Nim trwali, abyśmy 
trwali w wierze. Nie obiecuje, że na tym świecie będzie łatwo, ale 
przynosi nadzieję. Dzisiejsze słowa Jezusa to niejako instrukcja 
postępowania, w jaki sposób być świadectwem wiary. Wiary żywej. 
Zastanów się, które ze słów Jezusa są ci szczególnie bliskie. 
 

Wtorek 2.11.2021 

Wszystkich Wiernych Zmarłych 

Łk 14, 15-24 

Królestwo Boże mamy budować tu i teraz. Chociażby poprzez 
naszą gotowość do służby.  

Jak reaguję na prośbę o pomoc, przysługę czy propozycję podjęcia 
posługi? Może właśnie jak ten zaproszony na ucztę „miej mnie za 
usprawiedliwionego”? Czy szukam okazji czy raczej wymówki? 

Tam skarb twój, gdzie serce twoje (Mt 6, 21). Oby należało do Boga 
bez wymówek. 
 



Środa 3.11.2021 

Św. Marcina de Porres, zakonnika 

Łk 14, 25-33 

Jezus stawia nam wymagania. Mówi, że nie mogę być Jego uczniem, 
jeśli chcę pójść za Nim. Iść z Jezusem, a raczej obok Niego, to po prostu 
zbyt mało, jeśli nie ma w tym mojego zaangażowania. Jezusowi nie 
chodzi o bycie „obok”. Jezusowi chodzi o bycie w Nim. Jeżeli On jest 
Drogą, to ja nie mogę być obok, ja muszę być w Nim. Ile rzeczy należy 
przewartościować w swoim życiu, aby droga z Jezusem była tą właściwą 
drogą? Co trzeba pozostawić, porzucić, czego trzeba się wyrzec, by być 
w Nim? Nie martw się. Nic nie stracisz, a zyskasz wiele. Ufaj… 

 

Czwartek 4.11.2021 

Św. Karola Boromeusza, biskupa  

Łk 15, 1-10 

Może jesteś zagubiony, ktoś cię zawiódł, myślałeś, że idziesz w 
dobrym kierunku, a tu kolejny raz nie w tę stronę, w gąszczu 
codzienności, blasku tego świata… 

Co w tej sytuacji począć, do kogo się zwrócić? Jest Ten, który czeka, 
nieustannie online, zawsze w zasięgu. Zapisał twoje imię. Wyślij swoją 
wiadomość SOS. Rozpozna cię, ocali… 

 

Piątek 5.11.2021 

Łk 16, 1-8 

Dzisiaj Jezus opowiada o rządcy, który trwonił majątek swego 
pana. Naszym największym majątkiem jest nasza wiara. Co z nią robisz: 
czy ją rozwijasz, czy mnożysz łaski dane ci przez Boga, czy może 
trwonisz to, co otrzymałeś? 

Proś Jezusa, by pomagał ci tak postępować, by twoja wiara się 
powielała, byś miał coraz więcej Jezusa w sobie. 
 

 

 



Sobota 6.11.2021 

Łk 16, 9-15 

Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż 
wam da wasze? 

Co uważam za moje własne dobra? Czy mam cokolwiek, czego bym 
nie otrzymał? Czy jest coś materialnego lub duchowego, co mi się 
należy? Komu służę i komu pozostaję wierny, gdy podejmuję decyzje 
małej i dużej rangi? 

Pokaż mi Panie moje niewierności, pomóż mi odkryć Twoją wolę i 
postępować za Twoim natchnieniem gdy zarządzam dobrami, które mi 
powierzasz. 
 

Niedziela 7.11.2021 

XXXII Niedziela Zwykła 

Mk 12, 38-44 

Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do 
skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze 
swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie. 
Jedna mnie rzecz zastanawia – czy ta wdowa nie bała się jutra? Czy nie 
zadawała sobie pytania za co kupi chleb? Oczywiście, że się bała, tylko 
wiedziała doskonale, że trzeba przełamywać lęk, żeby oddychać pełną 
piersią i „pójść na całość”. Tak też żyli ci wszyscy, których określamy 
mianem „bohatera”. Uczyli nas, że są wartości w życiu, przy których lęk 
powinien się schować. Oni „szli na całość”… Cześć i chwała Bohaterom! 

Poniedziałek 8.11.2021 

Łk 17, 1-6 

Uważajcie na siebie! Pan Jezus wzywa nas abyśmy byli uważni. 
Abyśmy wierząc byli jednocześnie autentyczni i dzięki temu byli 
prawdziwym świadectwem wiary. Jezus mówi, byśmy innym 
pokazywali do Niego drogę, a nie gorszyli ich. Człowiek wiary powinien 
zawsze przebaczać drugiemu z serca, tak jak Jezus przebacza nam w 
sakramencie pojednania i pokuty. Podążając drogą swojego życia, 
częstokroć w trudach i przeciwnościach, proś jak dziecko o łaskę wiary, 



o miłosierne serce dla drugiego człowieka. Pomyśl także, kiedy ostatnio 
rozmawiałeś z Bogiem o swojej wierze. Kiedy prosiłeś o łaskę jej 
przymnożenia. 
 

Wtorek 9.11.2021 

Święto Rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 

J 2, 13-22 

Świątynia Ciała. Czy pamiętasz, że twoje ciało jest również 
świątynią? Samego Ducha Świętego. Czy żyjesz ze świadomością, że 
jesteś częścią mistycznego Ciała Jezusa i czy masz świadomość godności 
jaka z tego faktu wypływa?  

Pomyśl dziś szczególnie o twojej Bożej tożsamości. O tym kim 
jesteś.  
 

Środa 10.11.2021 

Św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła 

Łk 17, 11-19 

Dzisiejsza scena uzdrowienia ukazuje nam trędowatych, 
trzymających się daleko od zdrowych, również od Jezusa. Coś oddala , 
oddziela ich od Pana. 

Jezus na ich prośbę o uzdrowienie odpowiada: Idźcie, pokażcie się 
kapłanom, wysyła ich w drogę. Uzdrowienie jest procesem, drogą, która 
wymaga od nas cierpliwości. 

Czy jestem gotowy, razem we wspólnocie Kościoła, z innymi 
chorymi podążać do Jezusa? Nie analizując czy jestem zdrowszy niż inni. 

Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga 
donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. 

Uzdrowienie, zakończone szczerym dziękczynieniem, uzdrawia nie 
tylko ciało, ale i serce. Ta wdzięczność nie jest potrzebna Jezusowi, choć 
miła Mu, ale potrzebna jest nam. Dziękowanie przemienia nas, jest 
niesamowitym pokarmem dla naszego serca. 

Dziękuję Ci Panie za każdą łaskę, którą mnie obdarzasz, za każde 
uzdrowienie, przemianę mego serca.  

Bądź uwielbiony Panie! 

 



Czwartek 11.11.2021 

Św. Marcina z Tours, biskupa 

Łk 17, 20-25 

Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest. Być może nie raz 
zastanawiałeś się nad ostatecznym spotkaniem z Bogiem, może po 
śmierci, może jeszcze za życia… Pragnienie, ciekawość, wieczna radość 
– trudno ubrać w słowa, słownik nie przewiduje w swych zasobach… tak 
niesamowitych zjawisk. 

Jezus już dziś proponuje, abyś wziął „zaliczkę” na poczet raju. 
Doświadczył królestwa Bożego. Żebyś żył dla drugiego… Żony, która 
czeka, aż zabierzesz ją do teatru, syna, który chciałby spędzić z tobą 
trochę czasu, córki, która czeka, na twoje słowo zachwytu, że jest 
piękna… Rodziców albo rodzeństwa, którzy potrzebują twojej pomocy 
w codziennych obowiązkach… a może dla kogoś spoza twojej rodziny, 
kto tego potrzebuje…  
 

Piątek 12.11.2021 

Św. Jozafata, biskupa i męczennika 

Łk 17, 26-37 

Z ust Jezusa padają dziś bardzo ostre słowa. Wypowiada je nie po 
to, by nas wystraszyć, ale byśmy zastanowili się nad głównym celem 
naszego życia; byśmy podjęli kolejną decyzję zbliżenia się do Boga i 
zajęli się budowaniem Jego królestwa w nas. Czy twoje serce jest Bożym 
królestwem? Czy On tam rządzi? 

 

Sobota 13.11.2021 

Śś. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych 

męczenników Polski 

Łk 18, 1-8 

Dziś Jezus, ucząc mnie wytrwałości w modlitwie, daje mi za 
przykład wdowę. Przypatrzę się jej postawie: nie zniechęca się, nie 
obraża, nie rezygnuje, ale wykazuje się cierpliwością, wytrwałością i 
wiarą w powodzenie swojej sprawy. Boże, pragnę zabiegać o spotkanie 



z Tobą z taką żarliwością i konsekwencją, jaką wykazała się wdowa. 
Będę Cię codziennie cierpliwie prosić o to, byś brał w obronę mnie, 
moich bliskich, mój kraj i cały świat. 

Niedziela 14.11.2021 

XXXIII Niedziela Zwykła 

Mk 13, 24-32 

Bliskość „końca świata” (a właściwie końca czasu) często napełnia 
lękiem, niepewnością, wręcz przerażeniem. Podobnie jest, gdy myślisz o 
swoim osobistym końcu – o śmierci. Słowo natomiast pokazuje zupełnie 
inną perspektywę: koniec – nie ważne czy to mój, czy świata – jest 
wejściem w pełną intymności, totalną bliskość z samym Bogiem – 
Miłością. Czego tu się bać? 

Poniedziałek 15.11.2021 

Św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła 

Łk 18, 35-43 

Przygotuj się na tę Ewangelię zamykając oczy. Pomyśl o wszystkich 
swoich problemach, kłopotach, chorobach i słabościach. Nie widzisz 
wyjścia, boli to ciebie. 

Wyobraź sobie jak ktoś zakochany w Jezusie mówi tobie o Nim. 
Jakich słów używa? 

Szukasz pomocy u Jezusa, przedstawiasz swoje sprawy. Świat 
próbuje ciebie zagłuszyć, stłumić twoją wiarę, w to, że On może 
wszystko dziś zmienić. Tym bardziej przylgnij do Niego, krzycz tym 
głośniej. 

Jezus patrzy dziś na ciebie i pyta: Co chcesz, abym ci uczynił? 
Odpowiedz Mu. 

Wtorek 16.11.2021 

Rocznica poświęcenia rzymskich bazylik Śś. Apostołów Piotra i 

Pawła lub św. Małgorzaty Szkockiej lub św. Gertrudy, dziewicy 

Łk 19, 1-10 

Zacheusz chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest i z tego 
powodu wszedł na drzewo. 



Jak wielka jest twoja ciekawość Jezusa, fascynacja Nim? W czym to 
się przejawia? Jak każdego dnia walczysz o ten czas na poznawanie Pana, 
bycie z Nim, wchodzenie z Nim w relację? Na jakie „drzewo” musisz 
wchodzić? 

Jezus pragnie spotkania z Zacheuszem mimo jego grzeszności. Tego 
spotkania pragnie również z tobą, szczególnie wtedy, gdy przytłacza cię 
twój grzech. Przypomnij sobie sytuacje, w których albo o tym 
zapomniałeś, albo trudno było ci przyjąć tę prawdę i unikałeś takiego 
spotkania, np. w sakramencie pokuty. A On chciałby, byś przyjął go 
rozradowany. 

Módl się o głębokie pragnienie spotkania z Jezusem na co dzień 
oraz o otwartość na Jego pragnienie bycia blisko ciebie, tak by zbawienie 
stało się udziałem twojego domu. 
 

Środa 17.11.2021 

Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy 

Łk 19, 11-28 

Bóg ofiarowuje ci dar i jednocześnie daje zadanie – musisz go 
pomnażać do czasu, gdy Pan po niego powróci. Zastanów się, co dla 
ciebie konkretnie jest treścią i istotą tego daru. Czy zgodnie z wolą Pana 
obracasz nim, poprzez służbę Bogu i braciom? Czy nie zawinąłeś swojej 
miny w chusteczkę, przyblokowany lękiem? Zechciej usłyszeć dziś od 
Pana słowa: Dobrze, sługo dobry, nad wieloma rzeczami cię postawię. 
 

Czwartek 18.11.2021 

Bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy 

Łk 19, 41-44 

 Wyobraź sobie Jezusa, który płacze patrząc na Jerozolimę. Jak 
bardzo pragnął, by to miasto poznało (...), co służy pokojowi. Przypatrz 
się Mistrzowi, który otwarcie okazuje emocje. Pragnie też przyjąć ciebie, 
ze wszystkimi twoimi stanami, z całym bagażem doświadczeń, z 
uczuciami. Co teraz czujesz? Może ty też nad czymś płaczesz? Pobądź z 
tym przed Panem.  
 



Piątek 19.11.2021 

Łk 19, 45-48 

Cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem. 
Czy i ty chętnie słuchasz Bożego słowa, które zostawił nam w 

Ewangeliach? Jak wygląda twoje spotkanie z Panem w Piśmie Świętym; 
poznawanie Go przez Jego „list do ludzi”, a więc i do ciebie 
osobiście?  Kościół daje nam codziennie następny list, a z nim Bóg zsyła 
łaski, których działanie jest każdego dnia inne, choćby wiązało się z tym 
samym tekstem, co kiedyś.  

Łaska Boża działa bowiem na ludzkiej naturze i na sytuacji, w jakiej 
się właśnie znajdujemy. 

Proś Maryję, Ona pomoże ci rozpoznawać i wykorzystywać Boże 
łaski i natchnienia. 
 

Sobota 20.11.2021 

Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera 

Ps 9, 2-4. 6. 16. 19 

Będę się cieszył z Twej pomocy, Boże. 
Siostro, Bracie, jak często pokładasz nadzieję w samym sobie, a nie 

w Bogu – dla którego nie ma nic niemożliwego? 

Jak często wielbisz naszego Pana i dziękujesz mu za wszystko, co 
czyni w twoim życiu każdego dnia? 

Może warto, abyś się zatrzymał każdego dnia i podziękował za 
ogrom łask, które na nas wylewa nasza kochana Mama – Kecharitomene 
(pełna łaski).  
 

Niedziela 21.11.2021 

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 

J 18, 33b-37 

Na pytanie Piłata o to, czy Jezus jest Królem, Chrystus odpowiada: 
Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie? 

Czy Jezus jest twoim Królem? Czy może Królem innych, którzy ci o 
Nim powiedzieli? Czy prawdę o królowaniu Chrystusa przyjąłeś swoim 



sercem, czy uczyniłeś ją swoją? Czy może twoja relacja z Bogiem to wciąż 
tylko „wiedza” o tym, co On uczynił dla innych – cudze świadectwo, które 
jeszcze nie rozpaliło wiary w twoim sercu? 

Królowanie Chrystusa to nie żaden teologiczny termin, nie jakaś 
naukowa hipoteza, to żadna idea, ani żadne pobożne życzenie. To nie 
kolejne święto, którym chcemy w liturgii podkreślić Boży majestat. 

W swojej istocie to wejście w dialog z Jezusem, osobista relacja, w 
której musisz dokonać wyboru wiary: zaufać i służyć Chrystusowi 
Królowi. 

Uczyń to dziś i powtarzaj to Chrystusowi każdego dnia. 
 

Poniedziałek 22.11.2021 

Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy 

Łk 21, 1-4 

Może porównujesz się z innymi, że inni modlą się więcej i dłużej, że 
chodzą na wszystkie nabożeństwa, a ty nie. Może szczerze chciałbyś dać 
więcej czasu i siły Jezusowi, ale nie masz jak, bo dajesz wszystko co masz. 
Chrystus docenia ten wdowi grosz od ciebie i twoja krótka modlitwa w 
Jego oczach może być cenniejsza niż godzinne modlitwy innych, bo dałeś 
cały swój czas, nawet jeśli dziś to tylko chwila. 

Przyjdź do Jezusa w szczerości serca, wyznaj Mu miłość i poświęć 
tyle czasu ile możesz, nie porównując się z nikim. 

Wtorek 23.11.2021 

Św. Klemensa I, papieża i męczennika lub św. Kolumbana, 

opata 

Łk 21, 5-11 

Dziś jest czas, byś po raz kolejny spojrzał na swoje obecne życie. Co 
stanowi jego sens? Ile czasu, myśli i energii poświęcasz na sprawy, które 
przeminą? Ile inwestujesz w dobra, które będą trwały wiecznie?  

Pan Jezus chce ci przypomnieć, że gromadzenie bogactw z nieba 
uchroni cię przed trwogą zniszczenia i straty nawet najcenniejszych 
dóbr doczesnych.  

Zaufaj Mu. Miłość, niezniszczalny Boży skarb, przetrwa wszystko. 
 



Środa 24.11.2021 

Śś. męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy 

Dn 3, 67; Ap 2, 10c (aklamacja); Łk 21, 12-19 

I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale 
włos z głowy wam nie zginie. 

Jesteśmy zaproszeni do świadczenia o Bogu aż do bycia w 
„nienawiści” u innych. To świadczenie, ta miłość, jest wyrażona 
wiernością aż do śmierci. Kto może być zdolny do takiej miłości sam z 
siebie?  

Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. 
Bóg uzdalnia nas do cudów poprzez naszą wierność.  Pan Jezus nie 

oczekuje od nas niczego więcej, poza wierną modlitwą. Reszta, to Jego 
działanie w nas i przez nas. Nasza wierność może się wyrazić tylko w 
modlitwie i On do niej nas uzdalnia.  

Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. 
Panie, daj mi serce wierne, daj mi serce wdzięczne za każdy dzień. 

Każdy nowy dzień, to nowa możliwość spotkania Ciebie. Ty jesteś 
obecny w mojej modlitwie, jesteś obecny w Słowie. Zawsze czekasz na 
spotkanie ze mną. 

Błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. 
 

Czwartek 25.11.2021 

Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy 

Łk 21, 20-28 

Dziś Jezus zachęca: nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ 
zbliża się wasze odkupienie. Może przeżywasz teraz  trudności, 
doświadczasz jakiegoś kryzysu. Bóg chce być z Tobą w tym czasie, 
zaproś Go do tego. On chce dodać Ci sił. Jeśli upadasz na duchu, poproś 
Pana, by cię uzdolnił do „podniesienia głowy”. Może zanadto polegasz na 
własnych siłach w życiu duchowym zapominając, że dawcą odkupienia 
jest jedynie Bóg? 

 
 
 
 



Piątek 26.11.2021 

Łk 21, 29-33 

Warto, abyś robił to codziennie, ale dziś szczególnie skieruj swoje 
myśli i serce na przemijanie całego świata, wszystkiego co posiadasz i 
kochasz, ale również na przemijanie i kruchość samego siebie. Wyjdź 
poza „obóz” spraw i sprawek swojego życia i otwórz oczy, spójrz, 
rozeznawaj. Pozwól Bogu – Jedynemu który nie przemija – rozkruszyć 
„światowe” konstrukcje w twojej duszy. Daj Mu na nowo budować tam 
Królestwo Jego, nie twoje – z kamieni duchowych, nie światowych. 

 

Sobota 27.11.2021 

Łk 21, 34-36 

Uczniu, zwróć uwagę na te krótkie dwa zdania. Spójrz jak Pan Jezus 
kieruje twoją uwagę na siebie samego.  

Gdzie jest serce twoje? W jakim stanie jest twoje centrum życia? 
Czy skupiasz się na swoich pragnieniach i szukasz sposobu jak je 
zaspokoić, a może to skupienie na grzechu jest tym co nie pozwala ci 
pójść dalej? Przypatrz się uważnie co jest twoją troską, która przesłania 
dzień spotkania ze Zbawicielem.  

Teraz widzisz ile jest grzechu i bardzo ważnych spraw, które 
odciągają od spotkania z Nim. Dużo za dużo tego, by to przerobić. Nie 
masz pomysłu, sił, wytrwałości by to zmienić.  

Nic nie szkodzi, słuchaj dalej co mówi nasz Nauczyciel, On ma 
odpowiedź. Prostą, wręcz banalną – bądź czujnym na to, co się dzieje w 
sercu i dookoła, a jeśli coś zwróci twoją uwagę, to działaj by unikać 
zasadzek. Módl się niezależnie od tego jaki masz czas, ile grzechów i 
spraw cię przygniata.  

On czeka na mnie i na ciebie. 
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