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Niedziela 28.11.2021 

I Niedziela Adwentu 

Łk 21, 25-28. 34-36 

Podnieś głowę. Nabierz Ducha. 

 

Poniedziałek 29.11.2021 

Mt 8, 5-11 

Przypatrując się setnikowi czy masz odczucie, że jest to człowiek 
ogromnej wiary? Człowiek, który przecież był poganinem i służył 
rzymskiemu okupantowi. U Jezusa postawa tego człowieka wywołuje z 
jednej strony zdziwienie, a jednocześnie wzbudza ogrom miłosierdzia. 
Bo Bóg kocha nas miłością ogromną, pełną i nieskończoną. Niezależnie 
od miejsca w którym jesteś, roli społecznej, którą wykonujesz, wzbudź 
w sobie pokorę i ufność wobec Pana. Powiedz mu o swoich troskach z 
wiarą, że On może to wszystko uzdrowić. 
 

Wtorek 30.11.2021 

Święto św. Andrzeja, Apostoła 

Mt 4, 18-22 

Nie sposób dziś nie zatrzymać się na postaci św. Andrzeja Apostoła, 
szczególnie rozważając jego pokorę. On jako pierwszy z braci poszedł za 
Jezusem, on przyprowadził do Niego św. Piotra. 

Czy potrafisz tak jak on ustąpić pola, oddać pierwszeństwo, ćwiczyć 
się w pokorze i cichości? 

Niech św. Andrzej będzie dziś twoim orędownikiem. 
 



Środa 1.12.2021 

Mt 15, 29-37 

Zastanów się na jakim etapie drogi jesteś. Jezus dziś mówi, że 
martwi się o tych, którzy mogą zasłabnąć w drodze. W naszej wspólnocie 
też jest droga – to droga formacji. Więc gdzie jesteś na tej drodze? 
Zasłabłeś? Czy jednak idziesz? Kiedy byłeś ostatnio na rekolekcjach 
formacyjnych Ruchu Światło-Życie? Czy dałeś Panu szansę nakarmienia 
się tym chlebem?  
 

Czwartek 2.12.2021 

Mt 7, 21.24-27 

W środowisku „budowlańców” uważa się, że budowanie budynków 
musi odbywać się zgodnie ze „sztuką budowania”. Bo przecież trzeba 
uwzględnić prawa fizyki, położenie obiektu czy też warunki 
atmosferyczne panujące w terenie, itp. 

Można by rzec, że to pewnego rodzaju strategia, zamysł, 
prawidłowość w działaniu…, której celem jest bezpieczne użytkowanie 
gotowego budynku. 

Zastanów się, czy twoje życie nie jest takim placem budowy, gdzie 
zmagasz się z różnymi przeciwnościami, co chwilę coś poprawiasz, masz 
opóźnienia w wykończeniu. Może chciałeś zrobić coś po swojemu i strop 
się zawalił… „Zadzwoń” po Kierownika Budowy. On zna się na „sztuce 
budowania”. 
 

Piątek 3.12.2021 

Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera 

Mt 9, 27-31 

Dwaj uzdrowieni przez Jezusa niewidomi, skoro tylko wyszli, 
roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy. 

Czy ty potrafisz i, przede wszystkim, czy chcesz opowiadać innym 
o tym, co Jezus uczynił w twoim życiu?  

Zastanów się i stań wobec Pana w prawdzie o tym, jak często 
dzielisz się z innymi doświadczeniami własnej wiary. Przecież wiara 



rodzi się z tego, co się słyszy (Rz 10, 17), a czyjeś świadectwo jest tym, co 
ludzi najbardziej pociąga.  

Proś Boga o odwagę do dawania świadectwa z twoich spotkań z 
Chrystusem i z działania Opatrzności w twoim życiu. 
 

Sobota 4.12.2021 

Św. Jana Damasceńskiego, prezbitera i doktora Kościoła lub św. 

Barbary, dziewicy i męczennicy 

Mt 9, 35-10, 1. 5a. 6-8 

Pan sam pochyla się nad każdą ludzką biedą, ale wyprawia też 
uczniów by Go naśladowali. Któż nie potrzebuje usłyszeć Bożego Słowa 
niosącego niezawodną nadzieję, doznać pocieszenia, uzdrowienia 
lub  rozeznać w sposób tak pewny: Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające 
się za tobą: «To jest droga, idźcie nią!», gdybyś zboczył na prawo lub na 
lewo. (Iz 30,21) Czy jestem dziś tym, który pragnie Boga tak dosłownie 
działającego w moim życiu? Czy jednocześnie pozwalam, by przeze mnie 
działał w życiu tych, do których jestem posłany? 

 

Niedziela 5.12.2021 

II Niedziela Adwentu 

Łk 3, 1-6 

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego (Łk 3, 4; por. Iz 
40, 3). To Słowo z księgi proroka Izajasza zostało skierowane do św. Jana 
Chrzciciela. Opisywało ono jego misję i powołanie. W Piśmie Świętym 
też jest wiele Słów, które opisują w sposób szczególny Ciebie. Znasz je? 
Adwent jest najlepszym czasem do tego, żeby wsłuchać się w te Słowa, 
bo ostatecznie po jego zakończeniu będziemy świętowali Słowo, które 
ciałem się stało (por. J 1, 14) zwłaszcza w naszym życiu. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Poniedziałek 6.12.2021 

Św. Mikołaja, biskupa 

Łk 5, 17-26 

Dzisiaj Jezus pokazuje nam ogromną wiarę ludzi, którzy niosą 
sparaliżowanego. Pokonują niebywałe trudności aby mu pomóc. 
Bezgranicznie wierzą, że Jezus może uzdrowić ich przyjaciela. Jezus 
pragnie działać również w naszym życiu. Potrzebuje jednak naszej 
zgody, naszego „tak” oraz bezgranicznego zaufania. A my nieraz 
potrzebujemy, aby ktoś nas zaniósł do Jezusa. Nie pytał jak i dlaczego, 
tylko wziął nas na nosze modlitwy i niósł rozbierając dach naszych 
oporów, lęków i przeszkód. Pamiętajmy, aby gdy już Pan nas uzdrowi 
podziękować za tych wszystkich, nieraz anonimowych pomocników 
Boga, którzy nas nieśli, gdy potrzebowaliśmy pomocy.  Właśnie teraz 
zamknij oczy i otwórz przed Panem swoje serce. On pragnie odpuścić ci 
twoje grzechy i powiedzieć: wstań i idź w pokoju. 
 

Wtorek 7.12.2021 

Św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła 

Mt 18, 12-14 

Daj się Bogu odnaleźć. Nie odwlekaj spowiedzi. Przeżywaj Adwent 
z czystym sercem. Niech całe Niebo cieszy się twoim nawróceniem.  
 

Środa 8.12.2021 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 

Łk 1, 26-38 

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego. 
Dziś uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 

Panny, święto patronalne Ruchu Światło-Życie. 
Maryja jest pierwszą, która w pełni zrealizowała jedność Światła i 

Życia. W niej Słowo stało się Ciałem. I nie chodzi tu jedynie o wcielenie 
Syna Bożego, ale również o to,  że w niej Słowo Boże realizowało się, było 
wprowadzane w życie. Cała zwrócona jest ku Bogu i drugiemu 
człowiekowi. Dlatego jest dla nas wzorem Nowego Człowieka, żyjącego 



w miłości, której istotą jest posiadanie siebie w dawaniu siebie – 
postawa, do jakiej wychowuje nas Ruch. 
         Oddaj swą miłość Maryi; spójrz, gdzie twoja miłość jeszcze jest 
niedoskonała i proś o wstawiennictwo Tej, która w miłości i 
posłuszeństwie Bożemu wezwaniu osiągnęła doskonałość. 
 

Czwartek 9.12.2021 

Św. Jana Diego Cuauhtlatoatzin 

Mt 11, 11-15 

…królestwo niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie 
gwałtowni. 

Czy twoim celem jest Niebo? Odpowiedz sobie w tej chwili. Jeśli tak, 
to masz farta. Jezus ukazuje konkretny drogowskaz, jasny i czytelny.  

Może droga do konfesjonału w ostatnim czasie stała się dłuższa, 
może żywisz uraz do współmałżonka, nie wybaczyłeś dziecku… Nie 
marnuj czasu… 

Kto ma uszy niechaj słucha.  
 

Piątek 10.12.2021 

Najświętszej Maryi Panny z Loreto 

Mt 11, 16-19 

Dzisiaj Jezus chce cię zapytać o twój stosunek do innych ludzi. Czy 
przyjmujesz ich takimi, jacy są, czy może masz im za złe, że nie są tacy, 
jakimi ty chciałbyś ich widzieć? 

Porozmawiaj o tym z Matką Bożą, Ona pomoże ci patrzeć na innych 
Bożymi oczami i wskaże, jak z nimi wspólnie żyć. 

 

Sobota 11.12.2021 

Św. Damazego I, papieża 

Mt 17, 10-13 

Boże, Ty przychodzisz do mnie codziennie w moim bliźnim. Czy 
poznaję Cię w nim? Ty przychodzisz do mnie w Komunii Świętej. Czy 
poznaję Cię w niej i pragnę spotkania z Tobą tak, jak pragnęła tego mała 



bł. Imelda Lambertini? Jezu, proszę Cię usilnie o światłe oczy serca, które 
będą Cię widzieć w drugim człowieku oraz w Eucharystii.  
 

Niedziela 12.12.2021 

III Niedziela Adwentu GAUDETE 

Łk 3, 10-18 

Ja was zanurzam w wodzie. On zanurzy was w Duchu Świętym i 
ogniu. Kto przyjął chrzest, został zanurzony w Duchu Świętym, który 
rozpalił w nim nowy – Boży – ogień. Co robię z tym moim „ogniem 
chrztu”? Czy rzeczywiście pozwalam sobie być zanurzonym w Duchu 
Świętym i szukam Jego natchnień, czy tylko od czasu do czasu myję (albo 
„umywam”) ręce?   
 

Poniedziałek 13.12.2021 

Św. Łucji, dziewicy i męczennicy 

Mt 21, 23-27 

Arcykapłani i starsi ludu dostrzegają w Jezusie kogoś „mającego 
władzę”. Nie są jednak w stanie tego zaakceptować – postać Chrystusa 
odbiega od ich wyobrażenia Mesjasza. Jezus daje im szansę stanięcia w 
prawdzie, ale – wykręcając się i bojąc – odrzucają ją. 

Postaraj się uczciwie stanąć w prawdzie o sobie samym. Spójrz na 
współmałżonka, którego być może często oskarżasz. Spójrz na dzieci, od 
których być może wymagasz, nie wymagając od siebie. Wobec kogo 
jeszcze możliwe, że stosujesz podwójne standardy? 

Kiedy w otaczającej cię rzeczywistości obawiasz się stanąć po 
stronie prawdy? 

Miałeś okazję doświadczyć wewnętrznej wolności, gdy wbrew 
otoczeniu opowiedziałeś się za wartościami, które uważasz za 
prawdziwe, ważne? 

Módl się o odwagę życia w prawdzie. 
 

 

 

 

 



Wtorek 14.12.2021 

Św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła 

Mt 21, 28-32 

To nie słowa budują Królestwo Niebieskie, a czyny. Można mówić 
tyle pięknych i miłych słów, a potem robić zupełnie coś odwrotnego.  

Można mówić, że wierzy się w Boga Wszechmogącego, a potem mu 
nie ufać i robić po swojemu. Naprawdę można dużo mówić, ale Jezus 
patrzy dziś na czyny.  

Na modlitwie zastanów się, co chcesz dziś zrobić dla Chrystusa, a 
potem to po prostu zrób. 
 

 Środa 15.12.2021 

Łk 7, 18b-23 

Przypatrz się osobie Jana Chrzciciela. Jego powołaniem było 
przygotowywanie drogi dla obiecanego Mesjasza. Mimo że rozpoznał 
Jezusa już w łonie swej matki, dziś prosi Go o potwierdzenie, że właśnie 
na Niego mieli oczekiwać. Zastanów się najpierw, czy naprawdę czekasz 
na przyjście Pana. Pana, czyli Kogo? Czego od Niego oczekujesz? Czy 
starasz się Go rozpoznać, gdzie Go szukasz? Pomyśl, czy dostrzegasz 
znaki Jego działania i obecności. Jakie to znaki? Czy z wiarą na nie 
odpowiadasz? 

 

Czwartek 16.12.2021 

Łk 7, 24-30 

Dziś Jezus trzy razy pyta: Co wyszliście zobaczyć? Jakby chciał 
przypomnieć, żebyśmy mieli przed sobą zawsze pytanie o cel naszego 
zaangażowania. Stań dziś przed Panem i pokaż mu swoje działania. Co 
chcesz przez nie osiągnąć? Czy zbliżają cię do prawdy, do Królestwa 
Bożego? Poproś Jezusa, by Twoje adwentowe przygotowanie do Świąt 
było rzeczywiście skoncentrowane na Bogu. 
 

 

 



Piątek 17.12.2021 

Antyfona: O Mądrości 

Mt 1, 1-17 

Mateusz przedstawia nam rodowód Jezusa. Wymienia po kolei 
wszystkich męskich przodków ze strony Św. Józefa. Choć nie spłodził on 
Jezusa, to przecież, za sprawą Bożą, Jezus mógł mieć geny rodu Józefa. 
Dla Boga każdy z przodków jest ważny, bo Mateusz wymienia ich 
wszystkich z imienia, choć przecież nie wszyscy oni zawsze żyli „po 
Bożemu”.  

Co ty wiesz o swoich przodkach; jak daleko wstecz znasz choćby 
imiona twoich wstępnych? Czy modlisz się za nich, czy prosisz dla nich 
o Boże miłosierdzie?  

Bez względu na to, jacy  byli, bez nich nie byłoby dziś ciebie. 
Pamiętaj o nich w twoich modlitwach, nie tylko o tych, których znałeś, 
ale też o dużo wcześniejszych twych przodkach.  
 

Sobota 18.12.202 

Jr 23, 5-8 

Oto nadchodzą dni – mówi Pan.  
Dni całkowitego panowania naszego Boga, który jest naszą 

sprawiedliwością. 
Czy potrafimy oddać się całkowicie Bogu, żeby to On żył w nas, a 

nie my? Dziś i każdego dnia Jezus, mówi: „oddaj się mi i mojej Matce 
Maryi, a my poprowadzimy cię, podniesiemy gdy upadniesz, dodamy ci 
odwagi, gdy będziesz się bał, osłodzimy twoje cierpienia. Wystarczy, że 
całkowicie oddasz się Mojej Matce Maryi, która zawsze w doskonały 
sposób prowadzi cię do Mnie i obdarza potrzebnymi łaskami”. 
 

Niedziela 19.12.2021 

IV Niedziela Adwentu 

Antyfona: O Korzeniu Jessego 

Łk 1, 39-45 

Opisywane dziś w Ewangelii spotkanie jest jednym z 
najpiękniejszych na kartach Pisma Świętego. Oto naprzeciw siebie stają 



dwie kobiety, które w wyjątkowych okolicznościach doświadczyły od 
Boga daru macierzyństwa i stały się narzędziem Zbawienia. 

Uderza w tej rozmowie to, w jaki sposób Maryja z Elżbietą 
rozmawiają. Zwróć uwagę na klimat tej rozmowy, na treść, na słowa, 
którymi się do siebie zwracają. Właściwie każde słowo jest modlitwą, 
każde zdanie jest uwielbieniem Boga, każda wypowiedziana myśl jest 
nośnikiem Jego miłości i świadectwem Jego działania. 

Potrafisz w ten sposób rozmawiać z innymi? Dajesz świadectwo, 
jak wielkie rzeczy uczynił ci Wszechmocny, gdy spotykasz się z innymi? 
Czy, tak jak Maryja, która ma pod swoim sercem Jezusa, zanosisz Go 
innym ludziom? 

 

Poniedziałek 20.12.2021 

Antyfona: O Kluczu Dawida 

Łk 1, 26-38 

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego. 
Kontempluj maryjne „fiat”, by uczyć się wypowiadania w wolności 

i z przekonaniem własnego „fiat” na Bożą wolę, wyrażającą się w Bożym 
Słowie, nauczaniu Kościoła, ale także w różnych wydarzeniach twojego 
życia. 

Będzie On wielki, a Jego panowaniu nie będzie końca. 
Uświadom sobie, że Ten, któremu zaufałeś, któremu zawierzyłeś 

swoje życie, jest większy od wszystkiego, co w życiu widziałeś. Że jest 
królem całego wszechświata i to na zawsze. Jak to wpływa na widzenie 
twoich ziemskich problemów? 

Takiemu Królowi warto być poddanym. Warto Mu się oddać w 
niewolę, ale niewolę z miłości i to przez ręce Tej, która jako pierwsza 
całkowicie mu się oddała. 

Dla Boga nie ma bowiem nic niemożliwego. 
Ile razy swoją postawą czy modlitwą dałeś dowód braku wiary w 

te słowa? Ile razy byłeś w modlitwie zrezygnowany? 

Módl się o wiarę, w której nie ograniczasz możliwości Boga. 
 

 

 

 

 



Wtorek 21.12.2021 

Św. Piotra Kanizjusza, prezbitera i doktora Kościoła 

Antyfona: O Wschodzie 

Łk 1, 39-45 

Pan Bóg daje nam dar spotkania z drugim człowiekiem. Daje nam 
możliwość dzielenia się codziennymi radościami i troskami. Czy dzielisz 
się swoim życiem z wiarą i zaufaniem w Boże prowadzenie. Co wnosisz 
w życie tych, z którymi  na co dzień się spotykasz? 

 Przypatrz się Maryi, która  nawiedzając dom św. Elżbiety, wnosi ze 
sobą Jezusa, Jego błogosławieństwo.  

Pomyśl, jak możesz się dzielić z innymi miłością Boga. 
 

Środa 22.12.2021 

Antyfona: O Królu narodów 

Łk 1, 46-56 

Wdzięczność. Maryja naturalnie od wdzięczności, za to co 
otrzymała, przechodzi do bezinteresownego uwielbienia Boga. W tym 
uwielbieniu zapomina o sobie, jednoczy się z Nim i poznaje Go, widzi 
Jego plan zbawienia. 

Jak wygląda moja wdzięczność? Czy widzę rzeczy, które 
otrzymałem dziś od Pana? Spróbuj wykonać ćwiczenie – tu i teraz, na 
Namiocie Spotkania: wypisz/wylicz 10 rzeczy, które Pan Tobie dał 
dzisiaj lub w ostatnim czasie. Jeśli masz z tym problem – zapytaj swoich 
bliskich. 

Spójrz, jak twoja wdzięczność przechodzi w uwielbienie. Jak 
poznajesz Tego, który cię do końca umiłował. 
 

Czwartek 23.12.2021 

Antyfona: O Emmanuelu 

Łk 1, 57-66 

Wyobraź sobie dom w Ain-Karim, dom Elżbiety i Zachariasza. 
Wyobraź sobie, co przeżywali przez 9 miesięcy, gdy Jan był pod sercem 
Elżbiety. Jak czuł się Zachariasz, który nie mógł mówić – i dobrze 



wiedział jak to się stało… A jeszcze przez 6 miesięcy gościł u siebie 
Maryję, która bez wahania powiedziała „Tak”. 

Pomyśl, jakie emocje i myśli mu towarzyszyły po stracie mowy – 
bunt, złość? Może poczucie winy, myślenie o sobie jak o kimś 
beznadziejnym, kto najpierw nie potrafi spłodzić potomka, a potem 
zaufać samemu Bogu, którego przecież kocha? Może rezygnacja, 
tęsknota za tym, by móc coś powiedzieć? A może zgoda i akceptacja, 
przyjęcie tajemniczego planu Boga? A może wreszcie entuzjazm, może 
znalazł w tym jakąś szansę dla siebie i innych, coś, co go samego 
zmieniło? 

Niezależnie od tego, jakie myśli i emocje mu towarzyszyły – Pan 
miał Zachariasza w swoim ręku, nie opuścił go, błogosławił mu – co 
więcej, na sam koniec włożył w jego usta pieśń, którą modli się 
codziennie cały Kościół, gdy rozpoczyna się dzień. 

A teraz spójrz na swoje życie. Na swoje wszystkie swoje straty i 
braki, które przeżywasz. Być może bardzo ciężko, z pełnym wachlarzem 
emocji i myśli. Czy w tych sytuacjach Zachariasz staje się dla ciebie kimś 
bliskim? A czy widzisz dla siebie nadzieję na końcu tej drogi? 
 

Piątek 24.12.2021 

Łk 1, 67-79 

Może kiedyś widziałeś dostojnego starca , który pełnił ważną rolę i 
który też zwątpił do tego stopnia, że zamknął się w sobie. Nie mówił, bo 
nie miał nadziei, że jego słowa mogą cokolwiek zmienić. Pomyśl, co byś 
przechodził będąc w takim stanie na końcu swojego życia, gdzie każdy 
dzień może być tym ostatnim. Może dziś tak się czujesz? 

Pan Bóg jednak zmienił tą sytuację w jedną z najpiękniejszych 
pieśni błogosławieństwa. Znajdź w tym Słowie: za ile rzeczy, spraw 
Zachariasz dziękuje i błogosławi. 
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Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Gdańskiej  

Oprac. wprowadzeń: Alicja Blukis, Dariusz Chamera, ks.  Robert Jahns, Bartłomiej Janiszewski, Joanna Kiedrowicz, 

ks. Arkadiusz Kosznik, Andrzej Kroczek, Monika i Jarek Królak, Barbara Leśniewska, ks. Andrzej Lojtek, Kamil Łagus, 

Marcin Miloch Anna Solecka, Agnieszka Stefańczyk, Barbara Pieczonka, Izabela i Marek Pszczołowie, Tomasz 

Rybak, Joanna Szufnarowska, Anita i Zbigniew Zakrzewscy  
 

Korekta: Marcin Miloch; Fanpejdż: Katarzyna Walczuk  
Odpowiedzialna Diecezjalnej Diakonii Modlitwy: Anna Baranowska  
Moderator Diecezjalnej Diakonii Modlitwy: ks. Marek Modzelewski  

Teksty umieszczone są na: www.gdansk.oaza.pl oraz na fanpejdżu: www.facebook.com/DDMGdansk  

 


