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Poniedziałek 6.06.2022
Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła
J 19, 25-27
Co to znaczy wziąć Maryję do siebie? Co znaczy uznać Matkę Jezusa za
swoją mamę? Czy zdajesz sobie sprawę z faktu, że to ty właśnie jesteś tym
uczniem? Uczniem, któremu sam Jezus powierzył kogoś najdroższego na
ziemi – swoją Matkę. Co czujesz w tej chwili? Czy zdajesz sobie sprawę z
odpowiedzialności? Czy twoje serce jest otwarte, aby pokochać Maryję i stać
się Jej dzieckiem?

Wtorek 7.06.2022
Mt 5, 13-16
Sól ziemi i światło świata. Jak odnajdujesz siebie w tej tożsamości? Czy
twoje chrześcijaństwo jest wyraziste czy miałkie?

Środa 8.06.2022
Św. Jadwigi Królowej
Mt 5, 17-19
Co jest dla ciebie najmniejszym przykazaniem? Co jest takim małym,
błahym obowiązkiem, że nie przywiązujesz do niego większej wagi? Albo
może inaczej: jakie sprawy lub rzeczy w swoim życiu traktujesz jako
nieistotne, odkładane na później, nie warte zachodu? Co sobie w życiu
odpuszczasz, bo nie jest obowiązkiem? Czy zdarza się może, że to modlitwę
skracasz do minimum? Czy robisz rachunek sumienia? Czy przygotowujesz
się do Mszy Świętej? Czy…?
Jednak Jezus chce, byś był wielki w królestwie niebieskim. Dziś wypełnij
szczególnie to, co właśnie jest u ciebie najmniejsze.

Czwartek 9.06.2022
Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
J 17, 1-2. 9. 14-26
Wsłuchaj się w piękną modlitwę Chrystusa… Nie tylko za nimi proszę, ale
i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili
jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby
świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.
Jezus w modlitwie wspomina uczniów, ale idzie też o krok dalej. Modli
się za wszystkich, którzy będą pociągnięci, ewangelizowani. Za wszystkich,
którzy w przyszłości uwierzą.
To modlitwa również za nas oraz za wszystkich tych, do których
dotrzemy. Modlitwa o jedność nie zamyka się w jednym okresie historii, ale
jest aktualna ciągle. Tak długo, jak długo będą podziały, tak długo będzie
aktualna.

Piątek 10.06.2022
Mt 5, 27-32
Dzisiejsze słowa Pana Jezusa są bardzo mocne, wręcz drastyczne. Gdyby
ściśle trzymać się ich, wszyscy bylibyśmy znacznie okaleczeni. Być może
zabrakło by nam części ciała do usuwania. Na nasze szczęście Bóg jest
przebaczający i miłosierny. My zaś często wracamy do tych samych grzechów,
pomimo szczerej chęci wyrugowania ich z naszego życia.
Dla poznania siebie, warto co jakiś czas zastanowić się, co w nas
najczęściej, albo właśnie teraz, jest powodem do grzechu.
Proś Ducha Świętego o pomoc w tych rozważaniach.

Sobota 11.06.2022
Św. Barnaby, apostoła
Mt 5, 33-37
Nasze ludzkie sprawy i interesy są wobec Bożej potęgi znikome jak
pyłek. Tak trudno sobie to uświadomić w codziennej bieganinie pośród tylu
tak ważnych z naszej perspektywy wydarzeń, osób, miejsc i rzeczy. Warto
więc postawić się każdego dnia w Bożej obecności choć na kilkanaście minut
i spróbować spojrzeć na swoje życie z dystansu. Popatrzeć na nie wspólnie z
Panem i prosić Go o światło dla swoich oczu i wrażliwość na Jego natchnienia.

Niedziela 12.06.2022
Uroczystość Najświętszej Trójcy
J 16, 12-15
«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie
możecie». Przemilczenie prawdy bywa kłamstwem, ale mówienie prawdy
wszystkim i zawsze bywa morderstwem. Pan Jezus ze względu na miłość
zawsze czeka na gotowe serce człowieka, dlatego nie mówi wszystkiego od
razu. Jak myślisz, gdyby Pan Jezus św. Piotrowi powiedział o jego zdradzie
zaraz na samym początku podczas pierwszego spotkania, to czy Piotr
zniósłby taką prawdę? Prawda jest wielką wartością, ale tylko w połączeniu z
miłością. W oderwaniu od niej może być wyrazem pychy człowieka.

Poniedziałek 13.06.2022
Św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła
Mt 5, 38-42
Wokół nas tyle jest nieżyczliwości, braku uprzejmości, zrozumienia. Tak
dużo jest agresji, pretensji, nienawiści… Zamknij oczy i wyobraź sobie tłum,
który otacza Jezusa skazanego na śmierć. Oni krzyczą i złorzeczą skazańcowi.
Spójrz na Jezusa. Czy dostrzegasz Jego twarz pełną bólu, a jednocześnie Jego
oczy przepełnione miłością? On umarł za grzechy nasze i innych ludzi. On daje
nam nadzieję i uczy nas tej miłości. Pragnie, abyśmy pokochali drugiego
człowieka. Wbrew ludzkiej logice, abyśmy pokochali człowieka, który
krzywdzi siebie i może krzywdzić także nas. Jezus uczy nas, abyśmy
błogosławili wszystkich. Zastanów się, kto dziś zranił ciebie. Kogo ty mogłeś
zranić. Pomódl się właśnie teraz o serce i oczy pełne miłości i wybaczenia.

Wtorek 14.06.2022
Bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika
Mt 5, 43-48
Jeśli masz kogoś w swoim otoczeniu, kto jest ci rzeczywiście wrogiem,
kto źle ci życzy albo dopuszcza się wobec ciebie niesprawiedliwości – pomyśl
dziś jak możesz go kochać i mu błogosławić.

Środa 15.06.2022
Mt 6, 1-6. 16-8
Gdy ty się modlisz, wejdź do swego mieszkania, zamknij za sobą drzwi i
módl się do Ojca, który jest w ukryciu.
Panie Jezu, pragnę schować się w cieniu Twoich skrzydeł, wiem, że Twój
czysty wzrok przywraca mi moją godność. Proszę Cię, patrz nieustannie na
mnie swoim pełnym miłości spojrzeniem, mimo że jestem słaby i grzeszny.

Czwartek 16.06.2022
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Łk 9, 11b-17
Jedli i nasycili się wszyscy, a zebrano jeszcze z tego, co im zostało,
dwanaście koszów ułomków.
Obfitość chleba i ryb. Skąd? – przecież było stanowczo za mało, żeby
zaspokoić głód tłumu. Czy masz tyle wiary żeby zaufać Jezusowi? Przynieść to
„trochę”, swój wkład. Oddać… On chce, abyśmy żyli w obfitości.

Piątek 17.06.2022
Św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika
Mt 6, 19-23
Jeżeli światło, które jest w tobie, jest ciemnością…
Jakie światło ty nosisz w sobie? Czy jest to światłość nieogarniona
Zmartwychwstałego Chrystusa? A może tylko nikły blask małej starej, już
zakopconej, lampki?
Wesprzyj się na Matce Bożej, która była i jest stałym rozbłyskiem Bożego
światła.

Sobota 18.06.2022
Mt 6, 24-34
Wsłuchaj się w Słowa Boga, który zapewnia cię o swojej troskliwej i
czułej miłości. Starać się o królestwo Boga i Jego sprawiedliwość, to najlepsza
inwestycja. Postaraj się dziś ponowić swój wybór służenia tylko Jemu.

Niedziela 19.06.2022
XII Niedziela Zwykła
Łk 9, 18-24
Jeśli ktoś chce iść za Mną… Zapewne każdy z nas chce. Zdaje się, że
zasadnicze pytanie nie dotyczy naszych pragnień, tego czy chcemy iść, czy nie.
Pytanie dotyczy raczej tego, czy naprawdę idziemy, czy światło Słowa staje
się moim życiem? Wszystko zależy od odpowiedzi na jeszcze inne pytanie:
Kim jest Jezus dla mnie dziś? Czy stał się już na tyle ważny, że nie tylko Go
słucham, ale zaczynam wreszcie naśladować?

Poniedziałek 20.06.2022
Mt 7, 1-5
Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was
osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą.
Zastanów się, kiedy i jak często twoje serce oskarża innych – małżonka,
dzieci, rodzeństwo, rodziców, współpracowników, kolegów, ludzi myślących
inaczej. Czy wobec siebie jesteś równie wymagający? równie surowy? Co jest
twoją „belką”? Masz jej świadomość? Próbujesz wyciągnąć?
Proś Ducha świętego, by pomagał ci stawać w prawdzie o sobie i wciąż
na nowo uświadamiać sobie, gdzie sprzeniewierzasz się przykazaniom i woli
Boga, gdzie potrzebujesz nawrócenia. Niech świadomość tego, ile wciąż jest ci
odpuszczane w konfesjonale uzdalnia cię do miłosiernego spojrzenia i
traktowania innych.

Wtorek 21.06.2022
Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
Mt 7, 6. 12-14
Pan Jezus dziś prosi byś nie schodził na łatwiznę. Byś był zawsze
nastawiony na służbę drugiemu człowiekowi. Chrystus wie jak wiele cię to
kosztuje. Wie, że wymaga to od ciebie poświęcenia i wysiłku, rezygnacji z
własnej wygody i własnych planów.
Zachęca cię do podejmowania trudu na rzecz innych, bo cię kocha i
pragnie dla ciebie szczęścia.

Pomyśl dziś o zadaniach, które Bóg stawia przed tobą. Popatrz na nie jak
na szanse, które Bóg ci daje, abyś mógł doświadczać prawdziwej radości i
prawdziwego szczęścia.

Środa 22.06.2022
Św. Paulina z Noli, biskupa lub św. męczenników Jana Fischera,
biskupa, i Tomasza More’a
Mt 7, 15-20
Każdy dzień jest zderzeniem z ogromną ilością słów, informacji, opinii,
obrazów. Zastanów się nad tym wszystkim, co wpuszczasz do swojego
wnętrza: czy to cię buduje, ubogaca, prowadzi do dobra. Przemyśl również,
czy wszystkie te treści – strony internetowe, media społecznościowe,
aplikacje, telewizja, radio, prasa – są ci potrzebne i warte poświęconego czasu.
Czy wystarcza ci czasu na słuchanie Tego, którego Słowo jest Prawdą i jako
jedyne ma prawdziwą moc?

Czwartek 23.06.2022
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Łk 1, 57-66. 80
Dzisiejsze Słowo wiele mówi o emocjach. Sąsiedzi Elżbiety cieszyli się z
nią razem, zdumieli, bali się (padł na nich strach). Tak intensywne były ich
reakcje w obliczu działania Boga. Przyjrzyj się podczas modlitwy swojej
odpowiedzi na wydarzenia, które ostatnio były dla ciebie ważne (radosne lub
trudne). Czy rozpatrujesz je w świetle wiary? Czy otwierasz przed Panem
swoje serce, pokazujesz mu swoje uczucia? Czy przychodzisz do Niego „na
sucho”, nie wyjawiając przed Bogiem swoich przeżyć? Nie obawiaj się, Bóg
chce, byś spotykał się z Nim „jak z Przyjacielem”. Poproś Ducha Świętego, by
uzdolnił cię do takiego stawania przed ze wszystkim, co nosisz w sercu –
pięknymi i trudnymi emocjami, wątpliwościami, niezgodą, ale i –
błogosławieństwem i uwielbieniem, jak Zachariasz. Na zakończenie modlitwy
przeczytaj dziś Benedictus (Łk 1, 67-79).

Piątek 24.06.2022
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
Łk 15, 3-7
Cieszcie się ze mną, bo… .
Proś Ducha Świętego, by pomógł ci dzisiaj stanąć w prawdzie przed
Bogiem, ale i przed sobą samym. Zastanów się, jak wyglądają twoje rozmowy
z różnymi ludźmi; czy dzielisz się swoimi różnego typu radościami, czy są to
raczej narzekania, utyskiwania, obawy. Czy starasz się rozmowę zakończyć
wydźwiękiem pozytywnym, czy raczej rozstajecie się w duchu smutku i
przygnębienia? To ma wpływ na twoje i innych podejście do życia po takiej
rozmowie.
Być może z jednymi osobami zawsze jest tak, a z innymi inaczej. Jedni
stale narzekają, inni tego nie robią. Pomyśl, kiedy to ty powinieneś okazać
czujność i prosić w sercu Ducha Świętego, by pomógł ci skierować rozmowę
na pozytywne tory.
Z pewnością praca nad zauważaniem własnych małych radości może ci
w tym wyraźnie pomóc.

Sobota 25.06.2022
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
Łk 2, 41-51
Młody Pan Jezus jest w świątyni między nauczycielami, gdzie słucha i
sam zadaje pytania. Czy zwróciłeś uwagę, że ci, którzy go słuchają są
zdziwieni Panem Jezusem i Jego odpowiedziami? Dwa zdania opisujące jedną
sytuację są jakby sprzeczne. Z jednej strony słucha i pyta, a z drugiej zadziwia
i odpowiada.
On taki jest niepojęty, może i w tym dniu pytał i odpowiadał. Czy jestem
w stanie odnaleźć te pytania i odpowiedzi? Może to dziś jest czas by się nimi
zadziwić?

Niedziela 26.06.2022
XIII Niedziela Zwykła
Łk 9, 51-62
Czy to, co wydaje ci się słuszne w twoim życiu, to jak postępujesz, jakich
wyborów dokonujesz – jest rzeczywiście zgodne z wolą Boga? Zapytaj Jezusa,

czy jest jakaś przestrzeń, którą powinieneś poddać pod rozeznanie, może
zmienić – a może utwierdzić się w drodze, którą obrałeś?
Proś Pana o zrozumienie Jego woli. I o to, byś był gotowy odpowiedzieć
Mu „tak”.

Poniedziałek 27.06.2022
Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy lub św. Cyryla
Aleksandryjskiego, biskupa i doktora Kościoła lub
Mt 8, 18-22
Usiądź z Jezusem zostawiając wszystkie czynności i obowiązki. Nie myśl
o nich, niech ciebie nie rozpraszają.
Chrystus ma wspaniały plan na twoje życie, chce, aby było radosne i
owocne. Sprawy doczesne, nawet ważne lub pobożne mogą odciągać ciebie
od Niego.
Wybieganie w przyszłość, albo rozmyślanie nad tym co było nie jest
zgodne z tym planem. Jezus zaprasza, abyś był w tej chwili. spytaj Go, co
chciałby, abyś uczynił teraz.

Wtorek 28.06.2022
Św. Ireneusza, biskupa i męczennika
Mt 8, 23-27
Jezus jest Tym, który potrafi uciszyć wszystkie burze. Nie usuwa ich
jednak z twojego życia. Dopuszcza sytuacje, w których masz ich doświadczać.
Są one częścią twojego życia, częścią Bożego planu.
Pomyśl o burzach, które ostatnio się przetoczyły przez twoje życie. A
może właśnie teraz fale zalewają łódź, w której jesteś, a ty się boisz i wzywasz
pomocy Pana.
W tej modlitwie możesz przytulić się do Niego. On jest przy tobie. Chce
ci poprzez te burze coś przekazać. Możesz Go o to zapytać. Możesz Mu oddać
swój lęk. Tylko On może zabrać ogarniający cię niepokój i uciszyć twoje serce.

Środa 29.06.2022
Uroczystość św. Apostołów Piotra I Pawła
J 21, 15-19
Stań dziś przed Jezusem. Powiedz Mu, kim jest dla ciebie, za kogo Go
uważasz w swoim życiu. A następnie posłuchaj, za kogo On uważa ciebie, kim
jesteś dla Niego. Wsłuchaj się w Jego słowa.

Czwartek 30.06.2022
Św. Pierwszych Męczenników Świętego Kościoła Rzymskiego
Mt 9, 1-8
Ufaj, synu!/ Ufaj, córko! – mówi dziś do nas Jezus.
Każdy z nas jest jakoś sparaliżowany. Słowo Boże pokazuje, że przede
wszystkim zniewala nas i unieruchamia nasz grzech… Zastanów się dziś na
modlitwie, w jakim obszarze czujesz się ostatnio „sparaliżowany”; chcesz
podjąć jakieś działania, wysiłek – ale z jakiegoś powodu nie możesz. Zaproś
do tego miejsca Jezusa. On jedynie ma władzę, by zobaczyć, co rzeczywiście
potrzebuje uleczenia. On odpuści ci grzechy, ale wskaże też, co masz dalej
czynić. Poproś Ducha Świętego, by na tej modlitwie dał ci poznać, co jest
twoim „łożem”, które trzeba „wziąć i pójść”. Poproś, by pokazał ci, dokąd masz
iść (czasem, jak w dzisiejszej Ewangelii – do domu; a czasem wręcz
przeciwnie – do świata). Może to właśnie powinna być twoja „reguła życia” na
najbliższy czas?

Piątek 1.07.2022
Św. Ottona, biskupa
Mt 9, 9-13
Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Zastanów się, jak rozumiesz te słowa
i co zazwyczaj ofiarowujesz Jezusowi w czasie postu, adwentu i w innym
czasie. Czy odmawiasz sobie rzeczy materialnych, ofiarujesz jakieś
przyjemności? Tak pewnie czyni zazwyczaj większość z nas.
Tę powyższą sentencję warto zapisać i powiesić np. na lodówce
pamiętając, że ofiary materialne składano głównie w Starym Testamencie, a
teraz Jezus pragnie, byśmy dawali Mu siebie, bo rzeczy materialne są
dodatkiem do naszej miłości. Głównym przejawem miłości do Jezusa niech
będzie rezygnacja z satysfakcji odwetu, wyniesienia swojej wartości ponad
innych, z jakiejś uwagi lub tylko takiego tonu głosu, którymi można kogoś
urazić, zdołować, przytłoczyć. Być może będzie to więcej kosztowało wysiłku
i pracy nad sobą, ale to jest właśnie codzienne miłosierdzie wobec innych i
umieranie samemu sobie, jakiego uczy nas ks. Franciszek Blachnicki, mówiąc,
że „z tej śmierci życie tryska”. On nie miał tu na myśli tylko śmierci Jezusa, ale
i nas, którzy w Jego śmierć jesteśmy zanurzeni.
Niech Duch Święty prowadzi cię w wewnętrznym wzroście.

Sobota 2.07.2022
Mt 9, 14-17
Dziś w Ewangelii uczniowie Jana przychodzą do Jezusa i zadają Mu
pytanie. Czy masz w sobie pytanie, które chcesz zadać Jezusowi? Czy jest coś,
co ciebie trapi, męczy, nad czym się zastanawiasz, coś czego nie rozumiesz?
Stań dziś przed Jezusem, twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem, i
zapytaj Go o to. A później czekaj na odpowiedź.

Niedziela 3.07.2022
XIV Niedziela Zwykła
Łk 10, 1-12. 17-20
Dziś Jezus staje przed tobą i daje ci swoje słowo: Pokój temu domowi. On
chce dać tobie pokój serca. Przyjmiesz ten pokój? Zaniesiesz go dalej? Dokąd
pójdziesz? Komu go przekażesz?
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