Wprowadzenia do Namiotu Spotkania
Okres Wielkiego Postu
7.03-4.04.2022
Poniedziałek 7.03.2022
Św. Perpetuy i Felicyty, męczennic
Mt 25, 31-46
Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam ludzi zgromadzonych przed Jezusem
w dniu Jego przyjścia w chwale. Tych, którzy stoją po stronie Chrystusa i tych,
którzy podążają ku potępieniu. Jezus nie chce, abyśmy się bali, abyśmy się
trwożyli. Pokazuje nam drogę poprzez otwartość naszego serca. On pragnie,
abyśmy otwierali nasze serca na Niego, na Jego naukę, na drugiego człowieka.
Bóg troszczy się o nas, wie doskonale jacy jesteśmy. On uczy nas, abyśmy
potrafili kierować się podstawowymi gestami miłości w stosunku do
bliźniego, do naszej siostry czy brata. Abyśmy w drugim człowieku
dostrzegali Jego samego. Byśmy byli gotowi służyć z prostotą serca. Gdy
trzeba nakarmić i napoić, dać schronienie, ubranie, abyśmy potrafili dostrzec
i wzruszyć się niedolą, ale także nieść radość i nadzieję. Pomyśl, co
dzisiejszego dnia mógłbyś uczynić dobrego spotkanemu człowiekowi. W jaki
sposób poprzez dobry uczynek mógłbyś bliźniemu pokazać Chrystusa?

Wtorek 8.03.2022
Św. Jana Bożego, zakonnika
Mt 6, 7-15
Namiot Spotkania. Jak wygląda realizacja tego zobowiązania w twoim
wykonaniu? Czy podchodzisz do niego tylko wtedy, kiedy masz problem i
dużo pytań, próśb? Czy jednak jest czasem, w którym to ty słuchasz, a Bóg
mówi?

Środa 9.03.2022
Św. Franciszki Rzymianki, zakonnicy
Łk 11, 29-32
Mądrość i pokuta – dziwne zestawienie. Szukaj mądrości i nawróć się –
zdaje się mówić dzisiejsza Ewangelia. Ale też jest śmierć i zmartwychwstanie

– znak Jonasza, znak Syna Człowieczego. I ma to sens. Bo trzeba mi codziennie
umierać dla grzechu i codziennie zmartwychwstawać do życia wiecznego.
Trzeba mi codziennie prosić Ducha Świętego o dar mądrości do lepszego
poznawania Jego i doskonałości Bożych. Trzeba mi codziennie nawracać się,
wsłuchując się w nawoływanie płynące ze Słowa Bożego. Właśnie tak trzeba
mi być mądrym, tak pokutującym, tak umierającym i tak
zmartwychwstającym.

Czwartek 10.03.2022
Mt 7, 7-12
Bóg ma jedną słabość: nie może oprzeć się sercu, które Mu ufa. – św.
Teresa od Dzieciątka Jezus
Powiedz duszom, że z tego źródła miłosierdzia dusze czerpią łaski jedynie
naczyniem ufności. Jeżeli ufność ich będzie wielka, hojności mojej nie ma granic.
Dz. 1602
Czy masz nawyk proszenia naszego Ojca? Czy prosisz często i o wiele.
Czy ufasz…?

Piątek 11.03.2022
Mt 5, 20-26
Jezus porównuje dziś gniew wobec innej osoby do grzechu zabójstwa.
Moje pojednanie się z bratem czyni warunkiem przyjęcia innych moich darów
dla Niego.
Warto zastanowić się nad swoim życiem pod kątem żalu do innych, który
mam w sercu, ale też żali, które inni mogą mieć wobec mnie. Potem zapytaj
Pana, co masz z tym zrobić. On, może nie od razu, ale na pewno ci odpowie.

Sobota 12.03.2022
Mt 5, 43-48
Być doskonałym jak Ojciec niebieski wydaje się niewyobrażalnie trudne.
Jezus jednak nie oczekuje od słabych ludzi rzeczy niewykonalnych, nie zleca
zadań ponad siły, nie pozostawia swoich sług bez pomocy. Wpatruj się w
doskonałość Boga, który jest miłością i proś o zdolność naśladowania Jego
miłości względem każdego napotkanego człowieka.

Niedziela 13.03.2022
II Niedziela Wielkiego Postu
Łk 9, 28b-36
Zamknij oczy i spójrz na Jezusa modlącego się. Nic nie mów, o nic nie
pytaj, nie chciej usłyszeć. Tylko patrz. Nasyć się tym widokiem. A może
będziesz miał dziś okazję być przed Najświętszym Sakramentem - nic nie
mów, tylko patrz na Niego. I pamiętaj, że ty patrzysz na Niego, a On patrzy na
ciebie.

Poniedziałek 14.03.2022
Łk 6, 36-38
Każdego dnia Jezus uczy nas miłosierdzia. Uczy nas, w jaki sposób mamy
okazywać miłosierdzie drugiemu człowiekowi. Pragnie pokazać nam, abyśmy
nie osądzali bliźniego, nie potępiali go. To nasza ludzka cecha, że ciągle
oceniamy drugiego człowieka, zwłaszcza kiedy ktoś nie robi tak, jakbyśmy
tego oczekiwali. Oceniamy drugą osobę naszą miarą. A Chrystus uczy nas
swojej miary. Pokazuje nam, że On nikogo nie ocenia, zawsze daje szansę na
poprawę. Wybiela naszą zabrudzoną grzechem kartę życia w sakramencie
pokuty i pojednania. Pomyśl teraz o osobie, w stosunku do której pojawiły się
w tobie w ostatnim czasie osądzające myśli. Spróbuj przerwać swoje złe
nastawienie do niej. Spróbuj jej wybaczyć, jeśli cię skrzywdziła. Spróbuj oddać
tę osobę Jezusowi i powiedz w sercu: Jezu proszę Cię, pomóż mi, Ty się tym
zajmij.

Wtorek 15.03.2022
Mt 23, 1-12
Pokora kluczem. Służba drogą. Posłuszeństwo wyborem. Zastanów się
dzisiaj jaki plan na twoje życie proponuje ci najlepszy Ojciec.

Środa 16.03.2022
Mt 20, 17-28
Czy w czasie tego kolejnego Wielkiego Postu jesteś gotowy towarzyszyć
Jezusowi w drodze do Jerozolimy? Czy twoje serce otwarte jest na służbę

innym? Czy też bardziej oczekuje miejsca w królestwie, jak synowie
Zebedeusza? A przecież to Królestwo nie jest z tej ziemi. Syn Człowieczy, który
nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swe życie jako okup za wielu.
Pragnie byś i ty służył innym, byś stał się podobnym do Niego.
Bądź blisko Jego serca, pójdź za Nim, towarzysz Mu i wybierz służbę, a
odkryjesz w nim drogę do Ojca.

Czwartek 17.03.2022
Św. Patryka, biskupa
Żyjesz w dobrobycie. Finansowo całkiem nieźle, masz kasę na
wakacyjne wyjazdy, samochód, może dwa… Nie zastanawiasz się będąc na
zakupach co kupić, czy będzie co do garnka włożyć… I chwała Panu. Niech to
dobro, które cię otacza, nie przyćmi twoich oczu na bliźniego, którego często
masz obok siebie, któremu mniej się powodzi, może cierpi, jest chory,
samotny. Czy potrafisz być jak ten ewangeliczny pies, który lizał wrzody
żebraka?…

Piątek 18.03.2022
Św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i doktora Kościoła
Mt 21, 33-43. 45-46
…królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego
owoce.
Stań w prawdzie przed Panem i przedstaw Mu owoce twojej wiary,
twojego życia z Chrystusem dla chwały Jego królestwa. Czy będziesz miał co
Mu dać, gdy przyjdzie?
Proś Ducha Świętego, by pomagał ci czynić twoje życie służbą Bogu.

Sobota 19.03.2022
Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
Mt 1, 16. 18-21. 24a
Strach. Lęk. Niepokój. Te uczucia towarzyszą każdemu człowiekowi.
Również Józef, w kluczowym momencie swojego życia, stał przed decyzją,
której towarzyszył lęk – „a co, jeśli…?”
Z pomocą przychodzi anioł, ten, który przynosi Boże Słowo.
Odszukaj w sobie sprawy, którym towarzyszy strach. Być może będzie
on głęboko zakopany, przykryty mnóstwem innych myśli i przekonań, może

jakichś podejmowanych działań. „Zaśnij” z tymi sprawami na Namiocie
Spotkania i pozwól, aby Pan Bóg przez swojego anioła powiedział ci: Nie bój
się…, aby wskazał ci właściwą drogę, którą masz iść. Może uczucie strachu
będzie ci dalej towarzyszyć, ale już nie ono będzie twoim doradcą.
Nie bój się… Józef podjął dobrą decyzję. Masz jego przykład i wsparcie.

Niedziela 20.03.2022
III Niedziela Wielkiego Postu
Łk 13, 1-9
DZISIAJ. To słowo najlepiej oddaje klimat tego fragmentu Ewangelii.
Dzisiaj jest czas nawrócenia, dzisiaj dostępna jest łaska, dzisiaj jest jedyna
szansa na zmianę życia. TUTAJ, TERAZ – oto są współrzędne działania Boga.
Jutro już może być za późno. Jeśli [dziś] się nie nawrócicie, wszyscy podobnie
zginiecie.
A co, jeśli dziś nie zdążę? Jezus jest “”iemożliwy”! On wciąż prosi Boga:
„Tato, Tato, daj im jeszcze jedną szansę. Jeszcze jedną, jeszcze jedną…”

Poniedziałek 21.03.2022
Łk 4, 24-30
Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie.
Jezus pragnie czynić w twoim życiu cuda, ale wymaga rozpoznania Jego
samego, wiary w Jego moc, otwarcia się na Jego łaskę. Jest w twoim otoczeniu
ktoś, kto może przypomina ci trudne ewangeliczne prawdy, ale pozostajesz
na jego słowa zamknięty, bo przecież znasz go od dawna, wiesz kim jest... –
zupełnie jak otoczenie Jezusa w Nazarecie?
I z drugiej strony: masz opór przed wykonywaniem pewnych praktyk
religijnych czy wypowiadaniem jakichś Bożych prawd, gdy chcesz to zrobić
wśród bliskich, znających cię od dawna osób? Zdajesz sobie sprawę, że te
osoby wiedzą o niejednym grzechu z twojej przeszłości, obawiasz się z ich
strony oskarżenia o hipokryzję i to blokuje twoje działanie…?
Proś Pana o ciągłe otwarcie i czujność na Jego słowo – także wtedy, gdy
będzie ono pochodziło od kogoś, po kim się tego nie spodziewasz.
Módl się do Ducha świętego o potrzebne dary od Niego do mądrego i
odważnego dawania świadectwa wiary niezależnie od tego, kto miałby być
jego adresatem.

Wtorek 22.03.2022
Mt 18, 21-35
Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie
przebaczy z serca swemu bratu.
Spójrz na swoje serce pod kątem doznanych od innych urazów, krzywd,
przykrości, niesprawiedliwości. Jakie ono jest? Wciąż zranione, pamiętliwe,
obrażone, szukające rewanżu, odegrania się, zemsty?
Jakie rysy miłosiernego Boga mogą zobaczyć w tobie twoje dzieci, co i
rusz sprawiające ci zawód, łamiące wasze zasady, ustalenia, umowy?
A twój współmałżonek? Na jaką wyrozumiałość może u ciebie liczyć?
Twoi rodzice, rodzeństwo? Czy jesteś w stanie nieść im wybaczenie?
Proś Jezusa, by przemieniał twoje serce na wzór Jego Serca, by leczył
rany doznane od innych i uczył bezwarunkowego przebaczenia bliźniemu.

Środa 23.03.2022
Św. Turybiusza z Mongrovejo, biskupa
Mt 5, 17-19
Słowo Boże zaprasza cię dziś do uczynienia rachunku sumienia i
zastanowienia się, czy jesteś wierny w wypełnianiu Bożych przykazań.
Otwórz się na działanie Ducha Świętego i odpowiedz, jak wygląda
wypełnianie Prawa Bożego w twoim życiu.

Czwartek 24.03.2022
Łk 11, 14-23
Dziś Jezus mówi o broni, na której polega mocarz, by strzec swego
mienia. Na czym ty polegasz? Co jeszcze potrzebuje, by największy z mocarzy,
Jezus Chrystus, zabrał to od ciebie? Tylko bezbronny możesz naprawdę
zbliżyć się do Boga. Czasem to bardzo trudne, bo jest w nas dużo lęku. Nie bój
się, Jezus przychodzi, by uwolnić cię, nie po to, by cię ograbić.
Uwielbiaj Boga za wszystkie uwolnienia, których w twoim życiu
dokonał.

Piątek 25.03.2022
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Dzień Świętości Życia
Łk 1, 26-38
Jego panowaniu nie będzie końca. Wierzymy w wieczne panowanie
Jezusa Chrystusa, mówimy, że jest Panem nieba i ziemi. Jednak należy sobie
zadać pytanie, czy tu i teraz w twoim domu panuje Jezus? Czy twoje życie,
życie twojej rodziny jest Jemu podporządkowane? Czy nie uczyniłeś Boga
sługą, który ma potwierdzać i pomóc ci zrealizować twoje plany i
zamierzenia?
Proś Maryję, by pomogła ci rozpoznawać i realizować Boże plany dla
twojego życia i życia twojej rodziny. Nie zapominaj, że dialog małżeński ma
być też miejscem wzajemnego dzielenia się namiotami spotkania i
rozeznawaniem wspólnej Bożej drogi dla waszego małżeństwa.

Sobota 26.03.2022
Św. Dobrego Łotra (wspomnienie w pobożności ludowej)
Psalm (Ps 51 (50), 3-4. 18-19. 20-21a (R.: Oz 6, 6))
Miłości pragnę, nie krwawej ofiary.
Bóg jest Miłością i każdego z nas kocha. Wszystko robi dla nas z miłości.
Żyjąc z Nim wszystko, co nas spotyka zbudowane jest z miłości Bożej do nas,
każda chwila, każde doświadczenie; Wszystko z miłości do nas.
Oddajmy Bogu to, co jest Boże – miłujmy Pana Boga naszego z całego
serca, z całej duszy i ze wszystkich myśli.

Niedziela 27.03.2022
IV Niedziela Wielkiego Postu Laetare
Łk 15, 1-3.11-32
Do Jezusa przychodzili celnicy i grzesznicy. Stań dziś przed Nim jak
celnik, jak ten, który potrzebuje Jego miłosierdzia, potrzebuje łaski,
potrzebuje Przewodnika, potrzebuje nawrócenia. Wsłuchaj się w dzisiejsze
Słowo. Niech Ono ciebie poprowadzi. Niech Ono wskaże ci drogę. Może będzie
to droga powrotu.

Poniedziałek 28.03.2022
J 4, 43-54
Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Słowa Jezusa są
jednoznaczne, potrzebujemy widzieć i doświadczać niesamowitej
zewnętrznej interwencji Boga w naszym życiu.
Możemy przeżywać małe znaki w naszej codzienności, ale musimy
zobaczyć też wielkie, niewytłumaczalne zdarzenia, które świadczą o
wszechmocy i miłości Ojca do swoich dzieci.
Na modlitwie przejdź drogę z urzędnikiem królewskim, który
wychodząc z domu był w rozpaczy, bo syn umiera, a wracając był pełen
nadziei, gdy uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego.
Niech postawa urzędnika i słowa Jezusa zmotywują ciebie, aby z
ufnością i odwagą oczekiwać na znaki i cuda.

Wtorek 29.03.2022
J 5, 1-16
Spójrz, jesteś całkiem zdrowy. Nie grzesz już więcej, aby cię nie spotkało
coś gorszego.
Pan Jezus uzdrawiając ludzi pokazuje, że ważne jest dla Niego nasze
zdrowie fizyczne. Nam samym trudno sobie wyobrazić coś gorszego niż 38 lat
cierpień spowodowanych chorobą.
A jednak Chrystus dziś bardzo mocno podkreśla, że skutki grzechu są
gorsze od każdej choroby. Kalectwo duszy niesie za sobą dużo większe
spustoszenie niż niepełnosprawność naszego ciała.
Może warto byś się dziś zastanowił nad tym, czy dbasz o zdrowie,
którym darzy cię Pan. Przede wszystkim jednak pomyśl, co robisz by zdrowa
była twoja dusza.
Poproś Ducha Świętego, by pomógł ci odkryć jakie podjąć postanowienia
i każdego dnia wspierał w pracy nad sobą.

Środa 30.03.2022
J 5, 17-30
Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego.
Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni…
Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój jest
sprawiedliwy; szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie
posłał.
Ojciec i Syn – naczynia połączone, w których płynie Życie.
Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn
ożywia tych, których chce.
Jezus i ja – czy i te naczynia są połączone? Czy i w nich płynie Życie?

Czwartek 31.03.2022
J 5, 31-47
Świadectwo. Jakie świadectwo daje wśród moich najbliższych, w
rodzinie, we wspólnocie, w pracy, na studiach, w szkole? Czy moje czyny, moje
słowa świadczą o tym, że mam w sobie miłość Boga? Jak uczę się tej Miłości?
Czy pragnę ją mieć w sobie? Przeczytaj dzisiejszą Ewangelię i daj się
poprowadzić Słowu.

Piątek 1.04.2022
J 7,1-2. 10. 25-30
I Mnie znacie, i wiecie, skąd jestem.
Jezus zostawił nam w Piśmie Świętym ogrom informacji o sobie.
Poznawanie i studiowanie Pisma Świętego jest jednym z naszych zobowiązań.
Jak często wypełniasz to, do czego się zobowiązałeś wstępując do Ruchu?
Odpowiedz sobie dzisiaj, na ile znasz Jezusa. Czy pogłębiasz tę znajomość
czytając tekst, który On nam zostawił? Czy wsłuchujesz się w słowa Jego listu
do ciebie?
Jezus z pewnością pragnie być Osobą jeszcze dużo bliższą twojemu
sercu. Czy ty też tego chcesz?

Sobota 2.04.2022
Św. Franciszka z Paoli, pustelnika
J 7, 40-53
Rozłam. Z powodu Jezusa. Wprowadzasz go czasami? Oskarżasz innych,
że gorzej wierzą, nie są „prawdziwymi katolikami”? Oceniasz wiarę innych,
relację z Bogiem?
Zobacz dziś swoje przekonania: czy oceniasz postawy i działania innych
wierzących? Masz w sobie akceptację tego, że jedność to nie jest
jednorodność?

Niedziela 3.04.2022
V Niedziela Wielkiego Postu
J 8, 1-11
W jakiej sytuacji jesteś dziś? Stoisz w tym tłumie i patrzysz? Jesteś
jednym z faryzeuszów rzucających oskarżenia? A może trzymasz nos przy
ziemi, jak ta kobieta i nie wiesz jak wielka kara spotka cię za to, co zrobiłeś?
W którejkolwiek z tych ról się dziś odnajdujesz, spójrz w oczy Jezusa. Jak On
na ciebie patrzy? Mówi coś? A może ty chcesz coś powiedzieć? Zobacz dziś w
tej scenie swoją sytuację i posłuchaj, co mówi do ciebie Jezus.
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