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Poniedziałek 4.04.2022 

Św. Izydora, biskupa i doktora Kościoła 

J 8, 12-20 

W ciemności boimy się, jesteśmy zdezorientowani i wystraszeni. Nie 
czujemy się pewnie. Ciemność przytłacza, zabiera nadzieję. Czy tak chcę żyć? 
Czy pozwolę opanować się ciemności i żyć w ciągłym lęku? Ale przecież ktoś 
powie: jest wojna, ciągle jeszcze pandemia, tyle zła na świecie, jak się nie bać? 
Jezus mówi: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził 
w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Jezus przyciąga nas do siebie, 
pragnie dać nam nadzieję, swoją miłość. W światłości Chrystusa jest życie. 
Bóg dziś mówi także do ciebie. Czy pójdziesz za Mną drogą światłości? 
Alternatywą jest ciemność. Pomyśl, którą drogę wybierasz każdego dnia? 

 

Wtorek 5.04.2022 

Św. Wincentego Ferreriusza, prezbitera 

J 8, 21-30 

Wydaje się zawiła ta mowa do faryzeuszów. A jednak kiedy to mówił, 
wielu uwierzyło w Niego. 

Nie bój się świadczyć. Nie do ciebie należy żniwo. 
 

Środa 6.04.2022 

 

J 8, 31-42 

A gdyby tak wyobrazić sobie tę rozmowę Jezusa, ale z nami, Polakami. 
Powiedzielibyśmy, że mamy wolność, a niektórzy na ulicach krzyczeli 
niedawno, że mamy wolny wybór. Powiedzielibyśmy też, że mamy ojca – Jana 
Pawła II. Powiedzielibyśmy, że urodziliśmy się w wierzącym, katolickim 
kraju, który już zapłacił za swoje grzechy, a teraz żyjemy w dobrobycie, 
pokoju i błogosławieństwie Boga. A jednak Jezus na to odpowiada tak samo 
jak Żydom: Wy usiłujecie mnie zabić. Wy dokonujecie czynów ojca waszego. W 



waszych sercach nie ma Boga lecz grzech. Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i 
Mnie byście miłowali. 

To jest prawda o nas, Polakach. Jesteśmy grzesznikami. I to jest prawda 
o Jezusie. On nas wyzwoli. Trzeba nam tylko uwierzyć. 
 

Czwartek 7.04.2022 

Św. Jana Chrzciciela de la Salle, prezbitera 

J 8, 51-59 

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie 
zazna śmierci na wieki. 

Słowo, które Jezus wypowiada nie tylko do Żydów ówcześnie żyjących, 
ale również do ciebie. Czy znasz Boga, zrozum dobrze, czy jesteś z Nim w 
relacji?… Czy jego Słowo cię przenika, do cna, do kości, do nagości?… Czy 
pozwalasz na takie intymne spotkanie, poznanie? Czy przyjmujesz dziś to co 
ma ci do powiedzenia i wcielasz w życie, starając się z całego serca? Czy 
ŻYJESZ?  
 

Piątek 8.04.2022 

J 10, 31-42 

Ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga. To był zarzut Żydów 
wobec Jezusa. Zajrzyj w swoje serce, ale i w swój umysł i odpowiedz, za kogo 
ty, tak naprawdę, uważasz Jezusa. Czy jest On według ciebie prawdziwym 
człowiekiem, jak każdy z nas; odczuwającym tak samo ból, cierpienie, 
opuszczenie, niemoc itp.? A może czasem podświadomie czujesz, że Jemu było 
łatwiej, bo był Bogiem w ludzkim ciele, więc mógł znacznie więcej niż my. Nie 
popełniał grzechów, zawsze miał prosty wybór, bo wiedział, co dobre; łatwiej 
było Mu pokonywać pokusy, znał dobre wyjście z każdej sytuacji; znał 
przyszłość, więc mógł odpowiednio i w porę zareagować…  

Dla nas to niepojęte, ale Jezus, jako człowiek, nie używał swojej boskiej 
natury w taki sposób. Katechizm Kościoła Katolickiego (479 i dalej) mówi, że 
był On w pełni człowiekiem, czyli wcale nie było Mu łatwiej niż nam. Siłę 
swoją Jezus czerpał z modlitwy, bliskości z Ojcem i współpracy z 
natchnieniami Ducha Świętego. 

„Syn Boży… ludzkimi rękami pracował, ludzkim myślał umysłem, ludzką 
działał wolą, ludzkim sercem kochał, urodzony z Maryi Dziewicy, stał się 
jednym z nas, we wszystkim do nas podobnym oprócz grzechu” (konst. 
Gaudium et spes, 22) 



Sobota 9.04.2022 

J 11, 45-57 

Faryzeusze sami nie wierzyli Jezusowi i starali się powstrzymać innych 
przed zaufaniem Mu, przed podkładaniem w Nim nadziei na wyzwolenie, w 
imię rzekomej troski o naród i świątynię. Co mnie powstrzymuje przed 
zaufaniem Jezusowi? W jakie kłamstwo wierzę bardziej niż w Jego 
wszechmoc? Jakie przeszkody staram się postawić Jezusowi na drodze do 
mojego serca i serc innych osób? Proś Pana, by pokazał ci twoją niewiarę i jej 
konsekwencje, a potem zaradził twemu niedowiarstwu. 
 

Niedziela 10.04.2022 

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej 

Łk 19, 28-40 

Powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą. 
Niedziela Palmowa pokazuje nam jak człowiek szybko zmienia zdanie, 

zwłaszcza pod wpływem innych. Jednego dnia krzyczy „Król”, a kilka dni 
później „przestępca”. Ale Niedziela Palmowa pokazuje nam, że prawda 
zawsze się obroni, tylko czy my przy niej będziemy… Oby kamienie nie 
musiały wołać za nas. 
 

Poniedziałek 11.04.2022 

Wielki Poniedziałek 

J 12, 1-11 

Postawa Marii jest zdumiewająca. Naciera stopy Jezusa drogocennym 
olejkiem i swoimi włosami wyciera mu stopy. W tym geście miłości Maria 
ofiarowała Jezusowi wszystko co posiadała. Pomyśl, czy ty także potrafisz 
ofiarować Panu wszystko co posiadasz, czy potrafisz ofiarować siebie? 

Wtorek 12.04.2022 

Wielki Wtorek 

J 13, 21-33. 36-38 

Można być bardzo blisko Jezusa, a jednak go zdradzić, można Go kochać, 
a jednak się zaprzeć. Bez względu na to, czy Go zdradzasz, czy się zapierasz, 
obyś nie skończył jak Judasz, a jak Szymon Piotr. Łaską jesteśmy zbawieni. 



 

Środa 13.04.2022 

Wielka Środa 

Mt 26, 14-25 

Zdrada Judasza, tak dobrze znany nam fragment Pisma. Jezus od 
początku wie, kto Go zdradzi, jest jednak delikatny, daje Judaszowi szansę na 
wycofanie się 

Ile razy uświadamiam sobie, że to co robię jest złe? A jednak mimo 
wszystko brnę w grzech dalej. Tak trudno jest mi wycofać się z drogi zła. 

A Jezus, świadomy zdrady i tego co Go czeka, w sposób całkowicie wolny 
na to się zgadza. W tej wolności tak bardzo jest poddany woli Ojca, pokorny… 

Przepraszam Cię Jezu za każdą moją zdradę… 

Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! 

 

Czwartek 14.04.2022 

Wielki Czwartek 

J 13, 1-15 

Triduum Paschalne. Kolejny raz Bóg dał ci łaskę wgłębienia się w to 
Misterium. Znasz pewnie każdy szczegół liturgii, która jest w tym okresie 
najpiękniejszą w całym roku. Wykorzystaj. Przylgnij do Jezusa całym swoim 
sercem. Bądź obecny w kościele, zaangażowany w parafii. Nie odmawiaj 
wszelkiej posługi w tym czasie. Bądź świadectwem wszędzie, gdzie zostajesz 
posłany. 

Niech wszyscy wokół ciebie, w rodzinie, w pracy czy w szkole, wśród 
znajomych odczują Bożą miłość, płynącą z tego Świętego Czasu. Bądź jak 
Jezus, który obmywa nogi swoim apostołom. I ty tak czyń… 

 

Piątek 15.04.2022 

Wielki Piątek 

J 18, 1-19. 42 

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa. 
Św. Jan Paweł II codziennie odprawiał Drogę Krzyżową. Może warto byś 

zastanowił się nad odmawianiem jej w każdy piątek, może ze 
współmałżonkiem lub rodzinnie.  



Inną formą zamyślenia nad Męką Pańską może być np. modlitwa 
„Tajemnica szczęścia” św. Brygidy Szwedzkiej. Indywidualnie modląc się w 
ten sposób, z czasem bardzo łatwo w jej trakcie „wejść w namiot spotkania”, 
a wtedy, jeśli nie masz wystarczająco dużo czasu, lepiej od serca porozmawiać 
z Panem, aniżeli starać się odmówić wszystkie 15 modlitw. Każda modlitwa 
ma bowiem prowadzić do autentycznego spotkania z Bogiem. 
 

Sobota 16.04.2022 

Wielka Sobota 

Łk 24, 1-12 

Boże, Ty objawiasz dzisiaj swoją życiodajną moc. I pokazujesz mi, że w 
każdej chwili, wybierając Ciebie, mogę uwolnić się od śmiercionośnej siły 
moich grzechów, aby zmartwychwstała we mnie Miłość, do której zostałem 
powołany.  
 

Niedziela 17.04.2022 

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 

J 20, 1-9 

Zmartwychwstanie rozsadza codzienność! Ono się kompletnie nie 
mieści w przyzwyczajeniach, doświadczeniu, nawet w oczekiwaniach. 
Uczniowie biegną do grobu nie wiedząc co tam znajdą, ani co właściwie 
chcieliby tam znaleźć. Ów drugi uczeń, ten umiłowany, który stał pod krzyżem 
z Matką, ujrzał i uwierzył. Co on takiego ujrzał? Raczej: czego (Kogo) tam NIE 
ujrzał?  

Bóg nie zawsze jest tam, gdzie wydaje mi się, że Go znajdę. Dziś nie ma 
Go już w grobie. Tak, dziś jest czas, by raz na zawsze porzucić grób – ten mój, 
osobisty, wymoszczony grób własnej nędzy, nałogów i grzechów; grób 
którym wydaje się być historia mojego życia. Ta historia dziś jest otulona 
światłem zmartwychwstania i życia. Dziś jest dzień, by zaczęła się OD-NOWA. 
I to nic, że zaczynałem już wiele razy. Nawet jeśli wychodziłem z grobu już 
100 razy. Warto wyjść po raz 101!  
 

 

 

 

 

 



Poniedziałek 18.04.2022 

Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy 

Dz 2, 14. 22b-32 

Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. 
Jak w swoim życiu doświadczyłeś albo doświadczasz tego, że Jezus żyje? 

Że JEST? Jakim jesteś tego świadkiem wobec świata? 

Mt 28, 8-15 

(...) pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i 
pobiegły oznajmić to Jego uczniom. 

Z wielką radością! Pobiegły! Jaką radość przeżywasz dzień po 
Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego? Mobilizuje cię to do czegoś? Jak 
duchowo ten czas jest dla ciebie inny od innych uroczystości kościelnych? 

Proś Boga o rozbudzenie i podtrzymanie w tobie wewnętrznej, wielkiej 
radości i nadziei z powodu Jego zmartwychwstania. 
 

Wtorek 19.04.2022 

Wtorek w Oktawie Wielkanocy 

J 20, 11-18 

Jezus rzekł do niej: «Mario!» 

Wyobraź sobie, że w chwili twojego życiowego, duchowego zagubienia 
Jezus zwraca się do ciebie wyraźnie po imieniu. Przywołuje cię, wiedzie ku 
sobie, sprowadza na właściwą drogę. Uspokaja. Chce być blisko ciebie; nie 
chce, byś go zgubił, byś dał się wyprowadzić na manowce tego świata. 

Kiedy najwyraźniej słyszysz, że Bóg do ciebie mówi? W modlitwie? 
Pieśniach religijnych? Słowach rekolekcjonisty? 

Proś Jezusa o ciągłe doświadczenie bliskości z Nim, Jego obecności i by 
to doświadczenie napełniało cię pokojem. 
 

Środa 20.04.2022 

Środa w Oktawie Wielkanocy 

Łk 24, 13-35 

Uczniowie, którzy byli wcześniej tak blisko Jezusa, teraz nie rozpoznali 
Go w drodze. Może dlatego, że chodząc za nim, tak naprawdę nie poznali Go, 
a jedynie w swoich sercach zbudowali własny obraz Tego, który miał 



wyzwolić Izraela. Zastanów się, kim Jezus jest w Twoim życiu. Czy naprawdę 
Go znasz? Z czym konfrontujesz swój obraz Boga – czy z tym, co jest zapisane 
w Słowie Bożym? Czy szukasz prawdy o Nim? Gdy uczniom otworzyły się oczy 
i rozpoznali Jezusa, od razu udali się do Jerozolimy, aby zaświadczyć wobec 
innych o spotkaniu Zmartwychwstałego. Czy ty jesteś na to gotowy? 

 

Czwartek 21.04.2022 

Czwartek w Oktawie Wielkanocy 

Łk 24, 35-48 

Spróbuj wyobrazić sobie siebie pośród uczniów – zatrwożonych i 
wylękłych, ukrytych przed innymi. Co czujesz? Jak często i tobie towarzyszy 
zniechęcenie, poczucie porażki, lęk… Może teraz w swoim życiu zmagasz się 
z takim doświadczeniem. Właśnie do takich sytuacji chce przychodzić 
Zmartwychwstały z darem swojego pokoju. Powierz Mu je w tej modlitwie. 
Poproś Ducha Świętego, by uzdolnił cię do otwierania serca na Boży pokój.  
 

Piątek 22.04.2022 

Piątek w Oktawie Wielkanocy 

J 21, 1-14 

On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie.» 
Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć.  

Czytając dzisiejszą Ewangelię, wejrzyj w swoje serce i przyjrzyj się 
efektowi twoich działań wtedy, gdy wyraźnie poszedłeś za Bożym 
natchnieniem, i w sytuacjach, gdy nie poszedłeś za wolą Bożą, albo gdy jej 
wcale nie starałeś się rozeznać i wolałeś czynić coś tylko po swojemu. 

Porównaj te sytuacje i proś Ducha Świętego, by pomógł ci wyciągnąć, 
budujące twoją wiarę, wnioski.  
 

Sobota 23.04.2022 

Sobota w Oktawie Wielkanocy 

Dz 4, 13-21; Mk 16, 9-15 

Idźcie i głoście…  
Najpierw Maria Magdalena, potem uczniowie z Emaus, potem 

Apostołowie Piotr i Jan… Świadectwo, które poszło „w próżnię”, zakończyło 
się „porażką”. Czy aby jednak na pewno? 



Bo my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy… 

Do kogo Jezus mnie dzisiaj posyła? Czy jestem gotowy podjąć trud 
świadectwa, choćby wydawał się skazany na „porażkę”? 

 

Niedziela 24.04.2022 

II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego 

J 20, 19-31 

Usiądź dziś z tą Ewangelią. Daj się poprowadzić Słowu. Niech ono ciebie 
przemienia, wypełnia, i niech będzie w tobie żywe. 

Widzieliśmy Pana. Czy to są słowa, którymi żyjesz na co dzień? Czy 
możesz powiedzieć, że spotkałeś Jezusa i dajesz temu świadectwo w swojej 
codzienności? Czy spotkałeś Jezusa dzisiaj? O czym rozmawialiście? Co razem 
robiliście? 

 

Poniedziałek 25.04.2022 

Święto św. Marka, ewangelisty 

Mk 16, 15-20 

Co dziś Jezus do ciebie mówi? Głosi, że nic się nie stanie, nawet trucizna, 
węże czy złe duchy, są słabsze od Jego Imienia.  

A co mówi świat? „Działaj w lęku, bój się. Troszcz się o wszystko.” Każda 
informacja jest wyolbrzymiana do granic strachu. 

Jezus wzywa, abyś robił to, do czego ciebie posyła, a On wtedy będzie 
działał cuda. 

Spytaj się Chrystusa, do kogo chce ciebie posłać z Ewangelią. 
  

Wtorek 26.04.2022 

Św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski i 

arch. gdańskiej 

J 12, 24-26 

Ten, kto kocha swoje życie traci je; ten zaś, kto nie przecenia swojego życia 
na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Jeśli kto mi służy, niech idzie za 
Mną.  

Pomyśl ile razy mówiłeś, że oddajesz swoje życie Chrystusowi. Spróbuj 
wejść dziś głębiej w sens swoich słów. Oddanie życia, to jego strata. Czy jesteś 



gotów umrzeć dla swoich ambicji, planów, spełniania marzeń, wygód lub 
nawet małych drobiazgów, z którymi tak trudno ci się rozstać? Co jesteś 
gotów dziś oddać Chrystusowi, aby On tym zarządzał według Jego, a nie 
twojej woli? 

 

Środa 27.04.2022 

J 3, 16-21 

Bóg mówi do ciebie: 
Tak cię umiłowałem, że dałem Syna swego Jednorodzonego, abyś w 

Niego wierzył. Abyś nie zginął. Abyś miał życie wieczne.  
Jeśli pragniesz zbawienia, zanurz się w dzisiejszym słowie. Kto wierzy w 

Syna Bożego, już został zbawiony. (...) a kto nie wierzy, już został potępiony, bo 
nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. Słowo Boże daje pokój. Jeśli 
pozwolisz mu przeniknąć twoją codzienność, owocem będzie miłość i pokój, 
zbawienie duszy i ciała. Jeśli pozwolisz mu przeniknąć każdą chwilę twojego 
życia, szczególnie tę najmniej doniosłą, owocem może być zbawienie twoje i 
twoich bliskich. Jeśli pozwolisz, by Słowo przeniknęło twoje serce w jego 
najbardziej zamkniętych obszarach, zbliżysz się do światła, a każdy twój 
uczynek będzie dokonany w Bogu. 
 

Czwartek 28.04.2022 

Św. Piotra Chanela, prezbitera i męczennika lub św. Ludwika Marii 

Grignon de Montfort, prezbitera 

J 3, 31-36 

Starałem się dziś bardzo, by być jak najlepszym i wyszło jak zwykle, czyli 
różnie. Niestety przez ten cały ziemski dzień też obraziłem, też kradłem, też 
się złościłem i też zdążyłem marnować ten cenny dany mi tu czas. Czemu tak 
często upadam na ziemię? 

W tych chwilach dnia nie pomyślałem, to znowu dałem się ponieść 
emocjom i nie byłem posłany. Zabrakło szukania woli Bożej. Spojrzenia z 
wysoka i nabrania dystansu. Zawierzenia kolejnej sprawy Jezusowi i oddania 
w modlitwie tych małych moich spraw. Na szczęście On jest miłosierny i daje 
życie, jutro też będzie kolejny dzień by pójść z Nim. 
 

Piątek 29.04.2022 

Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła 



Mt 11, 25-30 

Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. 
Czy poznałeś już Ojca Niebieskiego? Czy masz z Nim bliską relację? Czy 

odczuwasz Jego ogromną miłość do ciebie?  
Jeśli nie, to proś usilnie Jezusa, by objawiał ci prawdy o Swoim Ojcu. 

Pamiętaj, że najczęściej dzieje się to za sprawą wsłuchiwania się w słowa, 
skierowane do nas w Piśmie Świętym.  

Nie obawiaj się ciszy ze Słowem Bożym, wsłuchuj się w nią. 
 

Sobota 30.04.2022 

Św. Piusa V, papieża 

J 6, 16-21 

Jezus jeszcze do nich nie przyszedł… jezioro burzyło się… ujrzeli Jezusa… 
«To ja Jestem, nie bójcie się»… łódź znalazła się natychmiast przy brzegu. 

Którą sytuację z twojego życia ci to przypomina? 

 

Niedziela 1.05.2022 

III Niedziela Wielkanocna 

J 21, 1-19 

Usiądź dziś przy ognisku przygotowanym przez Jezusa. Z Nim i z Jego 
uczniami. Może chcesz się przypatrzeć ich rozmowie, może chcesz się w nią 
włączyć, a może chcesz zadać Jemu jakieś ważne pytanie. Nie bój się, odwagi! 
On pragnie się z tobą spotkać. On jest szczerze zainteresowany twoim życiem 
i momentem, w którym jesteś. Tylko Mu uwierz. 

 
 
 

 

Diecezjalna Diakonia Modlitwy  
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Jarek Królakowie, ks. Andrzej Lojtek, Barbara Leśniewska, Kamil Łagus, Justyna i Marcin Milochowie, Katarzyna Orłowska, 

Anna Solecka, Agnieszka Stefańczyk, Barbara Pieczonka, Izabela i Marek Pszczołowie, Tomasz Rybak, Joanna 

Szufnarowska, Anita i Zbyszek Zakrzewscy 
Korekta: Marcin Miloch 
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  


