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Poniedziałek 31.01.2022 

Świętego Jana Bosko, prezbitera 

Mk 5, 1-20 

Aby podążać za Jezusem trzeba być gotowym na zmiany, na ciągłą 
przemianę serca. My tak często i łatwo przyzwyczajamy się do swojej rutyny. 
Pozwalamy Bogu uzdrawiać w nas tylko to, co w naszej ludzkiej logice wydaje 
się nam najbardziej potrzebne do uzdrowienia. A On pragnie uzdrowić w nas 
wszystko, pragnie uzdrowić nas całych. Zastanów się, czy jesteś gotowy na 
wyłączne działanie Jezusa w twoim życiu i pozwalasz być przez Niego 
prowadzonym ze wszystkim tym co rozumiesz, jak i z tym, co jest dla ciebie 
niezrozumiałe. 
 

Wtorek 1.02.2022 

Mk 5, 21-43 

Moc wiary! Wiara uzdrawia. Wiara ocala. Wiara przywraca życie. 
Nie bój się, wierz tylko! – czy wierzysz? 

 

Środa 2.02.2022 

Święto Ofiarowania Pańskiego 

Łk 2, 22-40 

Czy zastanawiałeś się, z jakiego natchnienia przychodzisz do świątyni? 
Czy zastanawiałeś się, dlaczego i po co przychodzisz do świątyni? Może to już 
wiesz, a może trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czego szukasz w 
świątyni? Starzec Symeon przyszedł z natchnienia Ducha Świętego. Zobacz: 
po czym poznać, że ty też, jak Symeon, przychodzisz, bo Duch tak kieruje? Ano 
po tym, że bierzesz Pana Jezusa w swe objęcia. Z miłością Go przytulasz i czule 
do Niego mówisz. W Nim samym odnajdujesz pokój i światło dla twego życia. 
I tylko On pozwala ci odejść pełnym pokoju.  
 



Czwartek 3.02.2022 
Św. Błażeja, biskupa i męczennika lub św. Oskara, biskupa 

Mk 6, 7-13 

Jezus rozsyła swoich Apostołów. Wyraźnie wskazując na misyjność 
Kościoła. Czy ty, jako zwykły człowiek, jesteś też posłany, czy może dotyczy 
to tylko osób duchownych? 

Każde powołanie niesie ze sobą posłanie. Jeśli jesteś mężem, żoną, 
pierwszym do kogo zostałeś posłany to twój współmałżonek, dzieci, 
rodzina… wreszcie środowisko, w które wchodzisz każdego dnia. Tam 
pojedynczy człowiek, który czeka na dobrą nowinę… 

 

Piątek 4.02.2022 

Mk 6,14-29 

Herod przysiągł: Dam ci o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego 
królestwa. Dał jej to, czego chciała, choć nie wyciągnęła ręki po żadne skarby, 
jakich się Herod spodziewał.  

Może nie przysięgasz często, ale na pewno nie raz coś obiecywałeś. 
Zastanów się, jak bywało  z dotrzymaniem obietnicy. Czy tak jak z Herodem, 
tzn. wywiązałeś się z niej przez wzgląd na ocenę innych, czy po prostu 
zapomniałeś o obietnicy, która była dla ciebie niewygodna lub mało znacząca. 

Poproś Ducha Świętego, byś przed wypowiedzeniem słów: „ok, tak 
zrobię…”, wstrzymał się na moment, by przemyśleć sytuację. Nie trzeba 
przysięgać, by potwierdzić coś, z czego potem trudno się wycofać.  

Jezu, dopomóż nam nie rzucać słów na wiatr.  
 

Sobota 5.02.2022 

Św. Agaty, dziewicy i męczennicy 

Mk 6, 30-34 

Ci, którzy nie znają Dobrej Nowiny, budzą litość u Jezusa. Nie pozostawia 
ich samych jak owiec nie mających pasterza, ale naucza. Nie samym chlebem 
żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. (Mt 4, 4b) 
Chciej wsłuchać się w Jego głos i pójść tam, gdzie ciebie wezwie. 
 

 

 



Niedziela 6.02.2022 

V Niedziela Zwykła 

Łk 5,1-11 

Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo 
zarzucę sieci. To nie była pora do łowienia, tym bardziej po nieudanej nocy. 
Piotr znał się na swoim fachu i wiedział o tym doskonale, ale postanowił 
zaufać Cieśli z Nazaretu, który raczej nie znał się na łowieniu ryb. Skąd ta 
wiara w słowa Jezusa i dyspozycyjność św. Piotra wobec nich? Wynikała ona 
z tego, że zanim wypłynął, siedział i słuchał Jezusa. Dzięki słuchaniu Słowa 
Bożego rodzi się niezachwiana wiara i dyspozycyjność wobec Boga. 
 

Poniedziałek 7.02.2022 

Mk 6, 53-56 

Jezus, nauczyciel, nasz Pan i Zbawiciel. Wsłuchaj się w swoje serce. 
Słyszysz? Przybył, jest tutaj… Puka do twoich drzwi, puka do twojego serca. 
Wyciągnij i ty rękę. On również ciebie pragnie uzdrowić. 

 

Wtorek 8.02.2022 

Św. Hieronima Emilianiego lub św. Józefiny Bakhity, dziewicy 

Mk 7, 1-13 

Czystość intencji. Czystość serca. Jakie są Twoje motywacje? Czy to co 
robisz, robisz na pokaz „żeby ludzie widzieli”, żeby spełnić ludzkie normy, 
prawa, ustalenia, tradycje? Czy najważniejsze jest dla ciebie jak widzi cię twój 
Bóg? Które prawo w twoim życiu jest nadrzędne? 

 

Środa 9.02.2022 

Mk 7, 14-23 

Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, 
kradzieże… 

Czy potrafisz rozeznawać poruszenia swojego serca? Czy wybierasz te, 
które prowadzą do zbawienia? Czy poddajesz głos swojego serca głosowi 
rozumu oraz sumienia? Czy wychowujesz swoje serce, a przez to bierzesz 



odpowiedzialność za swoje życie, za swoje konkretne czyny, aby z serca 
wychodziło tylko dobro i miłość? 

Panie, proszę daj mi serce, kierujące się miłością, ale miłością, która 
będzie konkretnym czynem zgodnym z Twoją wolą. 
 

Czwartek 10.02.2022 

Świętej Scholastyki, dziewicy 

Wielka wiara kobiety, która będąc poganką prosi Jezusa o uwolnienie jej 
córki opętanej przez złego ducha. Jej pokora, a jednocześnie wytrwałość w 
przeciwnościach zwróciły uwagę Jezusa. Ten uwrażliwił się na błaganie 
Kananejki, uwolnił jej córkę spod mocy złego. 

Czy ty masz takie zacięcie wołając do Boga, taką wiarę co do Jego 
przychylności? Czy jesteś jak ona szalenie tego pewny? Czy wierzysz, że 
przychylność Boga względem każdego człowieka jest czymś pewniejszym niż 
to, że rano wzejdzie znów słońce? 

 

Piątek 11.02.2022 

Najświętszej Maryi Panny z Lourdes 

Mk 7, 31-37 

Dobrze wszystko uczynił. Rzeczywiście to, co Jezus czyni, jest zawsze 
dobre. Wczuj się w sytuację z dzisiejszej Ewangelii. Człowiek chromy był 
głuchoniemy, widział wszystko. Czy ty pozwoliłbyś, aby tobie Jezus tak 
uczynił? 

Czy pozwalasz, by to On prowadził cię każdego dnia? Czy sumiennie i 
często (codziennie) zasiadasz do namiotu spotkania, by Jezus mógł 
przygotować cię na to, co On chce danego dnia w tobie i z tobą 
zrobić?  Zastanów się, na ile potrafisz umierać sobie, by to Jezus w tobie żył i 
przez ciebie działał w świecie. Powierz to Matce Bożej, która najlepiej potrafi 
pomóc ci oddawać się Jezusowi. 
 

Sobota 12.02.2022 

Mk 8, 1-10 

Jezus w dzisiejszej Ewangelii daje przykład dziękowania za to, czego po 
ludzku jest za mało. Natomiast apostołowie przed drugim rozmnożeniem 
chleba zapraszani są przez Niego do zaufania, podobnie jak słudzy podczas 
wesela w Kanie, którym Maryja poleciła: Zróbcie wszystko cokolwiek wam 



powie (J 2, 5).  Przyglądając się wypływającej z miłości trosce o drugiego 
człowieka, która cechowała tak Maryję, jak i samego Jezusa, poproś o siły i 
łaski do naśladowania tej postawy oraz o dar wdzięczności za to co masz i 
zaufania w Bożą wszechmoc. 

 

Niedziela 13.02.2022 

VI Niedziela Zwykła 

Łk 6, 17.20-26 

Jezus zwraca się do swoich uczniów, do tych Dwunastu, których chwilę 
wcześniej sam sobie wybrał i nazwał apostołami. Pokazuje im, o co właściwie 
chodzi w tej misji, jaka od teraz jest ich droga do szczęścia. Szczęśliwi ubodzy 
– nie dlatego że są ubodzy, ale dlatego że do nich należy królestwo Boże. 
Szczęśliwi, którzy Bogu pozwolą się nasycić, którzy Nim się ucieszą, którzy z 
Jego powodu przyjmą prześladowanie. 

Przychodzące w opozycji do tego biada nie jest klątwą, lecz okrzykiem 
żalu i żałoby. O jak nieszczęśliwi są ci, którzy ufają tylko sobie, swojemu 
bogactwu, swoim siłom, zdolnościom czy ludzkim pochwałom! W tym 
wszystkim nie ma prawdziwego szczęścia, ale chwilowe zaspokojenie i stale 
rosnący niedosyt. Szczęście przychodzi od Boga poprzez prostotę i zaufanie.  
 

Poniedziałek 14.02.2022 

Święto św. Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, patronów Europy 

Łk 10, 1-9 

Idźcie! Nakaz od Jezusa dla swoich uczniów.  
Zastanów się, czy chcesz być Jego uczniem, czy chcesz wykonywać Jego 

rozkazy, Jego wizje świata, przybliżać Jego królestwo.  
Jeśli tak, to po prostu zrób to. 

 

Wtorek 15.02.2022 

Mk 8, 14-21 

Spójrz na osoby, w obecności których często przebywasz czy których 
słowem lubisz się karmić. Czy mowy któregoś z nich Jezus też nie nazwałby 
takim kwasem (faryzeuszów)? Czymś, co tak naprawdę jest wbrew Ewangelii? 



Jezus domaga się dostrzegania Jego Bożego działania w twoim życiu i 
wynikającej z tego wiary w Jego nieograniczoną moc czynienia cudów, 
szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Czy tak jest u ciebie? 

 

Środa 16.02.2022 

Mk 8, 22-26 

Wyobraź sobie, że jesteś tym niewidomym, którego przyprowadzono 
dziś do Jezusa. Możesz zamknąć oczy. Jezus bierze twoją rękę i wyprowadza 
cię poza wieś, gdzie jesteś tylko ty i On. Pomyśl teraz o swoich ciemnościach, 
o trudach albo problemach, niezrozumieniach, grzechach czy niewolach. W 
tej intymnej bliskości Jezus dotyka twoich oczu swoją śliną i rękami, wlewając 
w nie światło. Zaprasza cię do rozmowy, chce abyś opowiedział o tym co i jak 
widzisz. Na koniec podziękuj Mu za uzdrowienie, możliwość zobaczenia jasno 
i wyraźnie. 
 

Czwartek 17.02.2022 
Św. Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów Najświętszej Maryi Panny 

Mk 8, 27-33 

Wyobraź sobie tę sytuację – Jezus z uczniami idzie do wiosek pod 
Cezareą Filipową. W drodze zadaje uczniom najważniejsze pytanie: Za kogo 
mnie uważacie? Kiedy Piotr wyznaje w Nim Mesjasza, Jezus mówi uczniom o 
Bożym planie zbawienia: cierpieniu, śmierci i zmartwychwstaniu. 
Najważniejsze słowa na zupełnie zwykłej drodze do wioski… Zatrzymaj się na 
chwilę w swojej codzienności i posłuchaj Jezusa. Co ważnego dziś chce ci 
powiedzieć? Poproś Ducha Świętego o serce otwarte na Boże pouczenia.  

Piątek 18.02.2022 

Mk 8, 34-9, 1 

Dzisiaj Jezus mówi do nas słowa bardzo trudne. Pokazuje, jak 
wymagająca jest droga, prowadząca do Jego królestwa.  

Proś więc Ducha Świętego o dar odwagi i stałą Jego pomoc w kroczeniu 
z Jezusem przez codzienność. 
 

 

 

 



Sobota 19.02.2022 

Mk 9, 2-13 

Święty Jakub mówi dziś w czytaniu o tym, jak wiele zależy od słów, które 
wypowiadamy. One nadają kierunek naszemu postępowaniu. 
Bł.  kard. Wyszyński, który był tego z pewnością świadomy, uczył 
jednoznacznie: „Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie 
przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.” 

Jezus zaprasza mnie podczas modlitwy na górę Tabor. Czy chcę wrócić z 
niej taki sam jak przed modlitwą, czy przemieniony? Jakie słowa wybieram, 
by je dziś wypowiadać, aby przeżyć ten dzień w bliskości z Bogiem? On da mi 
wszelką siłę do mojej przemiany. 
 

Niedziela 20.02.2022 

VII Niedziela Zwykła 

Łk 6, 27-38 

On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bóg jest dobry dla mnie! Gdy 
zaczynam odkrywać siebie jako w prawdzie niewdzięcznego grzesznika, 
któremu przebaczono, jasne i oczywiste wydaje się to wezwanie do 
przebaczania i miłosierdzia. Dlaczego mam przebaczać? Bo Bóg mi 
przebaczył. Dlaczego mam być dobry? Bo Bóg jest dobry dla mnie. Dlaczego 
mam być miłosierny? Bo wciąż dostaję miłosierdzie od Boga! 

Jeśli rodzą się w tobie osądy, brak zrozumienia lub wręcz złość z powodu 
grzechów innych, pomyśl o swoich grzechach i Bożej odpowiedzi na te 
grzechy. Potem popatrz na tego człowieka jeszcze raz: on też jest Bożym 
Dzieckiem, za niego też umarł Chrystus! 

 

Poniedziałek 21.02.2022 

Św. Piotra Damianiego, biskupa i doktora Kościoła 

MK 9, 14-29 

Przeżyj ten fragment z Duchem Świętym. Najpierw postaw się w roli 
ucznia, który próbował wyrzucić złego ducha, ale nie mógł. Poczuj jego 
bezradność i niemoc. 

Następnie przeżyj ten fragment jako ojciec, który zdesperowany szuka 
pomocy dla swojego ukochanego syna. Wykrzycz z nim: Wierzę, zaradź memu 
niedowiarstwu! 



Przeżyj ten fragment jeszcze jako chłopiec, który od dzieciństwa jest w 
beznadziei, w sytuacji, z której nie widzi wyjścia, w bólu. Poczuj jego 
bezradność i cierpienie. 

Może potrafisz się utożsamić z którąś z trzech postaci, a może ze 
wszystkimi. 

A na koniec uśmiechnij się, bo w tę beznadziejną sytuację wchodzi Jezus 
i wszystko naprawia. 
 

Wtorek 22.02.2022 

Święto katedry św. Piotra Apostoła 

Mt 16, 13-19 

A wy za kogo Mnie uważacie? 

Co odpowiedziałbyś na to pytanie Jezusa? Jakimi konkretnymi czynami 
czy praktykami mógłbyś to potwierdzić? Jak ta odpowiedź ma się do wysiłku 
wkładanego w codzienne zorganizowanie spotkania z Panem (ilość, jakość)? 
Jak to się ma do twojego przeżywania trudów codzienności i niepewnej, 
nieznanej przyszłości? 

(...) na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. 
Postępująca laicyzacja, spadająca liczba wiernych, rugowanie Kościoła z 

przestrzeni publicznej, obecne w nim skandale z udziałem duchownych… 
Przeraża cię to? Na ile pamiętasz i żyjesz słowami Jezusa, gdy o tym 
wszystkim myślisz? Kościół Chrystusowy będzie trwał – mimo wszystko. Proś 
o twoje trwanie w nim oraz głęboką radość i pokój wynikający z 
przynależności do niego. 
 

Środa 23.02.2022 

Św. Polikarpa, biskupa i męczennika 

Mk 9, 38-40 

Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię 
wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. 

Uderzmy się dzisiaj w pierś; jak wiele razy przyznajemy sobie monopol 
na bycie uczniem Chrystusa, na bycie przy Nim. Nie dajemy innym tego prawa, 
tym, którzy „nie idą z nami”. Być może różnią się poglądami,  może uważamy 
ich za grzeszników, za niegodnych. Tymczasem Jezus nikogo nie odrzucał. 
Nawet mówił o tym, że do Jego Królestwa wchodzą celnicy i nierządnice, przed 
tymi, którzy mają twarde serca. 



Pan Jezus mówi do nas: Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z 
nami. Zatem naszą jedyną miarą powinno być to, jak bardzo upodabniamy się 
do Jezusa, czy idziemy za nim, czy przemieniamy myślenie na Jego wzór. Jest 
to wezwanie do jedności w Nim. 

Na wszelkie spory o prawdę Pan Jezus odpowiada: 
Ja jestem drogą, prawdą i życiem. 
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. 
To, o co powinniśmy toczyć walkę dzisiaj, to Jego słowo, które daje nam 

życie wieczne. 
 

Czwartek 24.02.2022 

Mk 9, 41-50 

Dziś Jezus przypomina, jak ważne jest uznanie naszej grzeszności i 
zobaczenie, co jest w naszym przypadku powodem grzechu. Spójrz w swoje 
serce, gdzie jest źródło twoich upadków? Nie obawiaj się zaprosić do tych 
miejsc Jezusa, tylko On może pomóc je odciąć i uzdolnić nas do dobrego życia 
i zachowywania pokoju z innymi. Na koniec modlitwy uwielbiaj Boga. Bez 
względu na to, jak bardzo jesteśmy słabi, On chce być w relacji z nami. 
 

Piątek 25.02.202 

Mk 10, 1-12 

A tłumy znowu ściągały do Niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju. 
Jezus nadal tego zwyczaju dochowuje. 

Również dzisiaj dla tych, którzy przychodzą do Niego i słuchają Jego 
słowa, Jezus ma zawsze jakąś naukę. Czasem daje się bardziej poznać, 
pozwala zrozumieć Boski sposób myślenia, czasem pomaga rozeznać drogę, 
wskazuje sposób działania; innym znów razem słowem swoim koi skołatane 
serca lub wlewa w nie pociechę. 

Przychodź do Jezusa, bo zawsze coś otrzymasz, nawet wtedy, gdy nie 
odczujesz tego od razu. On nie zostawia nas bez nauki. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Sobota 26.02.2022 

Jk 5, 13-20 

Słowo Boże daje zawsze receptę na wszystko. Jest naszą latarnią w 
chwilach ciemności; ogniem, przy którym możemy się ogrzać gdy jest nam 
zimno; drzewem, które daje nam cień przed palącym słońcem… 

Bracie, Siostro – jak postępujesz gdy dotykają cię trudności i próby ? Jak 
postępujesz. gdy wypełnia cię radość i otrzymujesz łaski od Pana Boga? Jak 
postępujesz, gdy dotyka cię choroba? 

Czytaj Słowo Boże codziennie, to jest przepis na całe nasze życie. 
 

Niedziela 27.02.2022 

VIII Niedziela Zwykła 

Łk 6, 39-45 

Jego usta mówią przecież to, czym jest przepełnione serce. 
Dziś Chrystus zaprasza cię, żebyś przyjrzał się swojemu sercu. Ale nie, 

wyjątkowo nie wchodź głęboko. Nie szukaj tajemnic, teologicznej głębi, nie 
przeczesuj zakamarków swojego wewnętrznego sanktuarium. 

Zobacz, a może usłysz, jakie owoce daje twoje serce światu. Co niesiesz 
innym swoim ubiorem, stylem życia, czynami i słowami. Jak twoje serce 
owocuje? 

Nie lubimy być oceniani przez innych, ale może dziś warto spytać kogoś 
z zewnątrz, jakim widzi mnie chrześcijaninem, czy widzi we mnie świadka 
Jezusa? 

To, jakie przynosimy owoce, jest genialnie prostą diagnozą serca. 
 

Poniedziałek 28.02.2022 

Mk 10, 17-27 

Często zadajemy Jezusowi pytania, ale nie zawsze chcemy znać 
odpowiedź. 

Wyznajemy Jezusa jako naszego Pana, ale czy chcemy wpuścić Go do 
każdego zakamarka naszego życia? Do naszej pracy czy szkoły? Do naszej 
sypialni lub portfela? 

Dziś zadaj sobie pytanie, czy chcesz być uczniem Jezusa, czy tylko 
obserwatorem. 
 



Wtorek 1.03.2022 

Mk 10, 28-31 

Każdy… otrzyma stokroć więcej… a życie wieczne w przyszłości. 
Pan Jezus chce, żebyś dzisiaj spojrzał dalej niż twoje ziemskie, 

krótkowzroczne perspektywy: chęć poukładania wygodnego, spokojnego 
życia, realizowanie planów rodzinnych, naukowych, zawodowych, 
urlopowych, remontowych itd. 

Pomyśl, czego byś nie chciał stracić ze względu na Jezusa? Co najtrudniej 
byłoby ci oddać, poświęcić? 

Czy wierzysz, że Bóg w swoim planie zbawienia pragnie ci ofiarować 
stokroć więcej? 

 

Środa 2.03.2022 

Środa Popielcowa 

Mt 6, 1-6. 16-18 

Kolejny Wielki Post i ponownie trzy słowa: post – modlitwa – jałmużna. 
Czytając Słowo Boże zastanów się, dlaczego chcesz podejmować wysiłek 
stawiania tych fundamentów. Jakie są twoje motywacje w podejmowaniu 
postu, praktykowaniu modlitwy, dzieleniu się jałmużną. A Ojciec twój, który 
widzi w ukryciu, odda tobie. 
 

Czwartek 3.03.2022 

Łk 9, 22-25 

Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego 
powodu, ten je zachowa. Czy jest przestrzeń w twoim życiu, której kurczowo 
się trzymasz, której nie chcesz stracić? Zapytaj Jezusa, do czego On ciebie 
zaprasza. Czy jest coś, co cię powstrzymuje przed przyjęciem tego 
zaproszenia? 

8-letnia Alicja, zapytana niedawno przez rodziców, co powinni zrobić w 
pewnej sprawie, odpowiedziała: „Pan Bóg nie chce od nas rzeczy, których my 
nie chcemy”. Natomiast ks. Blachnicki kiedyś stwierdził, że „Bóg nie chce 
niczego od nas, ale chce nas”. 
 

 

 



Piątek 4.03.2022 

Święto św. Kazimierza, królewicza 

J 15, 9-17 

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem… Przyjrzyj się swojemu 
powołaniu. Spójrz na siebie oczami Jezusa. Czy widzisz to, że Jezus ciebie do 
niego wybrał? 

…i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz 
trwał… Przyjrzyj się owocom, które przynosi twoje powołanie. Jakie one są? 
Czy widzisz to, że są one dzięki Jezusowi? 

…aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. 
Przyjrzyj się swoim potrzebom, które rodzą się w związku z twoim 
powołaniem. Spójrz na nie oczami Jezusa. Czy poddajesz rozeznaniu, jakie są 
twoje najgłębsze, zgodne z Jego wolą? Czy widzisz to, że Ojciec jest w stanie 
zaspokoić te potrzeby? 

Porozmawiaj o tym wszystkim z Jezusem. 
 

Sobota 5.03.2022 

Łk 5, 27-32 

Lewi siedział zamknięty w małym pomieszczeniu licząc pieniądze, które 
kochał tak bardzo, że zgodził się na odrzucenie przez swoich. Był w oczach 
rodziny, sąsiadów i całego narodu zdrajcą, a mimo to nie zrezygnował z 
poziomu swojego życia. Ile ja poświęcam by mieć więcej? Ile czasu z bliskimi 
poświęciłem na pracę? Czy już mogę powiedzieć o sobie „maszynka do 
robienia pieniędzy”? 

Mateusz nic nie zrobił, by spotkać Pana Jezusa, a jednak na Jego słowo 
wstał i zostawił wszystko, całe źródło swojego bogactwa. Zamożny człowiek 
poszedł z wędrownym nauczycielem. Co musiało dziać się w Lewim? Może 
zrozumiał, że jest więźniem swoich decyzji? Dla Pana Jezusa mamy zawsze 
szansę odmienić swoje życie.  
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