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Poniedziałek 6.02.2023 

Św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników 

Mk 6, 53-56 

Wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. 
Ile masz w sobie wiary w uzdrowienie (fizyczne, duchowe), które 

może dać ci Jezus? 

Ludzie biegali po całej owej okolicy. 
Biegali, by osiągnąć coś ważnego, zapewne nie zważając na 

przeszkody. A ile ty masz samozaparcia w dążeniu do spotkania z 
Jezusem codziennie na modlitwie? By tam „się Go dotknąć”? 

Jaką masz potrzebę częstszego niż raz w tygodniu bezpośredniego 
spotkania z Panem w Komunii świętej? (którzy się Go dotknęli...) 

Ile jest w tobie w tym wszystkim determinacji, entuzjazmu, pasji? 

 

Wtorek 7.02.2023 

Rdz 1, 20-2, 4a 

Uczyńmy człowieka… – Bóg stwarza człowieka na swój obraz – czyli 
stwarza go do relacji, do miłości. Jak dbasz o swoją osobistą relację z 
Bogiem, o swoją modlitwę? Jak wyglądają twoje relacje z najbliższymi, 
zwłaszcza w małżeństwie? Poproś Ducha Świętego, by uzdalniał cię do 
miłości. 

Abyście panowali… – Bóg poddając człowiekowi całą ziemię 
powierza nam odpowiedzialność za Stworzenie. Na ile poważnie 
traktujesz to zadanie? Czy troszczysz się o rozwój twoich talentów? Jak 
realizujesz swoje powołanie – w rodzinie, w miejscu nauki, w pracy? 
Podziękuj dziś Bogu za wszystkie zadania, jakie ci powierza. Bóg ci ufa, 
udziela ci władzy nad swoim Stworzeniem. Poproś Ducha Świętego o 
mądrość i wierność w wykonywaniu powierzonych ci zadań. 



Środa 8.02.2023 

Św. Hieronima Emilianiego, zakonnika albo św. Józefiny Bakhita, 

dziewicy 

Mk 7,14-23 

Jezus przywołał znowu tłum do siebie – wyobraź sobie siebie wśród 
osób zgromadzonych wokół Jezusa. Gdzie jesteś? Blisko, daleko? 
Widzisz Mistrza czy tylko słyszysz Jego głos? Co czujesz? Daj sobie 
chwilę, by pobyć w tym wyobrażeniu… 

Jezus – to On cię przywołuje. Choćby wokół był tłum, przywołuje 
właśnie ciebie, po imieniu. Wsłuchaj się w Jego głos.  

Przywołuje – chce, byś Go usłyszał, chce dotrzeć do ciebie, wybiera 
taki sposób dotarcia do twojego serca, byś mógł Go rozpoznać. Jak dziś 
Bóg cię przywołuje i zachęca do słuchania Jego Słowa?  

Znowu – Jezus nigdy nie męczy się wołaniem ciebie. Zawsze jest 
gotów kolejny raz cię przygarnąć i do ciebie mówić. 

Tłum – Bóg zaprasza nas do wspólnoty. Chce, byśmy budowali 
relacje z innymi uczniami, razem rozważali Jego słowo i wprowadzali w 
czyn. Jak widzisz swoje miejsce w Kościele? Czy ten tłum wokół jest ci 
bliski, jak bracia i siostry?  

Do siebie – Jezus chce być w centrum naszego słuchania Słowa. 
Tylko przez budowanie relacji z Nim możemy Pismo dobrze rozumieć. 
Zobacz, czy w twoich Namiotach Spotkania to On jest nauczycielem, czy 
może Ty sam albo ktoś inny z „tłumu”... Zawsze proś Ducha Świętego, by 
twoje serce było skierowane na słuchanie Jezusa, wpatrzone w Niego.  

Na koniec modlitw podziękuj Bogu za wszystko, czego pozwolił ci 
doświadczyć w czasie tego Namiotu Spotkania, za wszystkie myśli, 
emocje, poruszenia serca. Chwała Ojcu… 

 

Czwartek 9.02.2023 

Mt 7, 24-30 

Padła Mu do nóg. To Syrofenicjanka z dzisiejszej Ewangelii.  
„Upadnij na kolana, ludu czcią przejęty”. To fragment jednej z 

pieśni eucharystycznych.  



„Jak mogłem Ci przeszkadzać, kiedy ty rozmawiałaś z Twoim 
Bogiem?” To jeden z wyznawców Allaha w Algierii, który godzinę leżał 
krzyżem obok Małych Sióstr od Karola de Foucauld, do których 
przybiegł o pomoc, gdy one trwały na codziennej adoracji Najświętszego 
Sakramentu.  
 A ja?  
 Jaka jest moja postawa, kiedy zwracam się do mojego Pana i 
Zbawiciela?  
 

Piątek 10.02.2023 

Św. Scholastyki, dziewicy 

Mk 7, 31-37 

Na co otwierasz swoje uszy? Czym karmisz swoje oczy? Kiedy 
milczysz, a kiedy mówisz dużo? Czy są jakieś sprawy, gdy trzeba 
zamilknąć? Jakie dajesz odpowiedzi, gdy cię pytają? 

Czy te pytania są dla ciebie trudne i czy odnosisz je w prostej linii 
do tego jak postępujesz w relacjach z innymi? A może trzeba też je 
odnieść do relacji z Panem?  
 

Sobota 11.02.2023 

Najświętszej Maryi Panny z Lourdes 

Mk 8, 1-10 

…zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. 
Obojętnie na jakim etapie swojego życia jesteś, masz już za sobą 

pewną drogę, trudności, niepowodzenia, zdarzenia i sytuacje, które 
odbierałeś jako trudne, a co najmniej męczące.  

Spójrz wstecz i zobacz w jaki sposób Bóg pomagał ci rozwiązywać 
te sprawy, z którymi się zetknąłeś. Zauważ w tym Jego rękę i nie 
omieszkaj podziękować za to. 
 

 

 

 



Niedziela 12.02.2023 

VI Niedziela Zwykła 

Mt 5, 17-37 

Słyszeliście, że powiedziano (...) a Ja wam powiadam. Mateusz 
ukazuje Jezusa jako nowego Mojżesza. Ten, który wyprowadził naród 
wybrany z niewoli w Egipcie, był pośrednikiem Przymierza i przekazał 
Prawo, stał się zapowiedzią prawdziwego i jedynego Pośrednika i 
Prawodawcy. Jezus ma autorytet, to On ustala zasada, to On jest PANEM. 

Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. To, co było puste (Prawo) i nie 
mogło dać rzeczywistego oczyszczenia z grzechów ani zbawienia, Jezus 
napełnia Duchem. Słowa, które przekazał Mojżesz, Jezus napełnia sobą 
– żywym Słowem. Prawo, które potrafiło tylko ukazywać grzech i 
potępiać, Jezus napełnia miłością, która potrafi tylko przebaczać.  

Jak często konfrontujesz swoją codzienność z nauczaniem Jezusa? 
Czy swojej wolności szukasz tylko w posłuszeństwie przykazaniom? 
Jezus wyzwolił nas spod Prawa, wprowadził w relację z Ojcem, pokazał 
drogę. Iść za nim to żyć nie w niewoli przykazaniom i prawom, ale w 
wolności umiłowanego dziecka. Pomyśl o tym.  
 

Poniedziałek 13.02.2023 

Mk 8, 11-13 

 

Faryzeusze, specjaliści od Pisma, dyskutują z Panem Jezusem, chcą 
sprawdzić, czy to co mówią o „cieśli z Galilei” jest prawdą. Sami najlepiej 
ocenią fakty, których mają być świadkami. Faryzeusze reprezentują 
przecież naród wybrany, są pewni siebie, mają plan i żądają 
posłuszeństwa.  

Jak często jestem taki w domu, w pracy, w stosunku do dzieci, czy 
(starszych) rodziców? Niby nic złego nie robię. 

Pan Jezus tylko wzdycha nad nami i mówi „nie”. Zostajemy sami na 
drugiej stronie. 

Czego brakuje mi by Pan Jezus został ze mną?  
 



Wtorek 14.02.2023 
Święto św. Cyryla, mnicha i Metodego, bpa, patronów Europy  

Łk 10, 1-9 

Sprawa wydaje się przegrana: jakie szanse na przeżycie mają 
jagnięta posłane między wilki? Jednak „jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko 
nam” (Rz 8, 31)? Odwagi! 

Środa 15.02.2023 

Mk 8, 22-26 

Jeśli już przeczytałeś słowa dzisiejszej Ewangelii, to proszę zamknij 
oczy. Wyobraź sobie, że jesteś niewidomym, bo przecież często każdego 
dnia jesteśmy w swoim życiu takimi niewidomymi. Uzmysłów sobie 
swoje ograniczenia, niemoc, rezygnację i częste cierpienie, ponieważ nic 
nie możesz zrobić bez pomocy innych. Potykasz się, upadasz, ranisz 
siebie i osoby wokół. I właśnie czujesz dotyk rąk Jezusa, który 
wyprowadza cię w bezpieczne miejsce. Kładzie swoje dłonie na twoich 
oczach, a ty nagle widzisz wszystko jasno i wyraźnie. Świat nie jest 
takim, jakim wydawało ci się, że jest. Jak piękne musi być to uczucie 
uzdrowienia i jak cudownie jest móc widzieć wyraźniej. Poproś Pana 
właśnie w tej chwili o takie oczyszczenie oczu, o uzdrowienie, o radość 
jasnego i wyraźnego widzenia, aby pełniła się Jego wola i Jego chwała w 
twoim życiu. 

Czwartek 16.02.2023 

Mk 8, 27-33 

Jezus dzisiaj mówi otwarcie o swojej męce, śmierci i 
zmartwychwstaniu. Zapowiada swoje poświęcenie za każdego 
człowieka. Zapowiada, że odda życie za ciebie. Pomyśl, jak wielka to 
ofiara, jaką składa za ciebie sam Bóg. Jak możesz na nią odpowiedzieć? 
Może już tak się przyzwyczaiłeś do swoich schematów religijnych, że 
wyrecytujesz formułkę, która tak naprawdę nie wypływa z twojego 
serca? A jak odpowiada dziś twoje serce na pytanie Jezusa: A wy za kogo 
mnie uważacie? 



Piątek 17.02.2023 
Św. Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów Najświętszej Maryi 

Panny 

Mk 8, 34-9, 1 

Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech 
weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Tyle razy już słyszałeś to 
wezwanie Jezusa. Pragniesz za Nim iść, ale boisz się swojego krzyża. 
Spróbuj dziś podczas modlitwy skupić się właśnie na nim, na tym, co w 
tej chwili jest dla ciebie ciężarem, cierpieniem, trudem. Zapytaj Jezusa 
jak objąć swój krzyż z miłością, cierpliwością, pokorą. Poproś o pomoc 
w pokonywaniu trudności, w siły do powstawania gdy upadniesz pod 
jego ciężarem i wiarę w sens kroczenia tą drogą. 
 

Sobota 18.02.2023 

Mk 9, 2-13 

…rozprawiając tylko między sobą… 

Czy dzielisz się z kimś swoimi natchnieniami, uwagami z namiotów 
spotkania? Jeśli żyjesz w małżeństwie, najlepszą osobą do tego jest żona, 
mąż. Poruszenia waszych serc, nawet jeśli opieracie się na tym samym 
tekście, będą prawdopodobnie odmienne, ale będą się uzupełniać lub 
wskazywać inne podejście do sprawy, które też warto wziąć pod uwagę.  

Pan Bóg swoimi natchnieniami prowadzi nie tylko każdego z nas, 
ale prowadzi także, a może szczególnie, nasze małżeństwo. On chce, 
abyśmy czynili wszystko w jedności. Nie oznacza to, że mamy oboje 
robić to samo, ale mamy działać w tym samym kierunku i tak będzie nas 
prowadził. Gdy podczas dialogu nie dojdziecie do wspólnych decyzji lub 
Pan nie usposobi serca jednego z was, by się poddało natchnieniom 
drugiej osoby, nie podejmujcie jeszcze działań. 

Proście Świętą Rodzinę, by nauczyła was w ten sposób rozeznawać 
Bożą wolę wobec waszej rodziny. 
 

 

Niedziela 19.02.2023 



VIII Niedziela Zwykła 

Mt 5, 38-48 

Czytając dzisiejszą Ewangelię, zastanów się, czy jesteś człowiekiem 
Starego Prawa, gdzie każda krzywda domaga się wyrównania, w myśl 
zasady: „oko za oko”, czy może jednak jesteś Nowym Człowiekiem w 
Chrystusie, który „gdy cierpiał, nie złorzeczył”? 

Bóg uczy nas dziś doskonałej miłości, która umie przebaczać, jest 
cierpliwa i nie domaga się natychmiastowej, ludzkiej sprawiedliwości, 
ale ufa Bogu i u Niego szuka sprawiedliwości i wyrównania krzywdy. 
Sprawiedliwości, a więc nie tylko odpłaty dla tego, co krzywdzi, ale też 
ukojenia, pocieszenia i uzdrowienia dla tego, kto został skrzywdzony. 

Proś dla siebie o taką właśnie zdolność miłowania bliźnich. 
 

Poniedziałek 20.02.2023 

Mk 9, 14-29 

Co w dzisiejszej Ewangelii przemawia do ciebie najmocniej? 

Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. 
…zaradź memu niedowiarstwu! 
O plemię niewierne… 

Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem. 
A może jeszcze inne zdanie mocno dziś w Tobie wybrzmiewa? 

 

Wtorek 21.02.2023 

Św. Piotra Damianiego, biskupa i doktora Kościoła 

Mk 9, 30-37 

Zastanów się dziś głęboko nad tym, czym jest dziecięctwo boże. Co 
to znaczy „być jak dziecko”. 
 

 

 

Środa 22.02.2023 



Środa Popielcowa 

Mt 6, 1-6. 16-18 

Zaczynamy dziś w Kościele Wielki Post, czas modlitwy i 
nawrócenia (metanoia – zmiana myślenia). Stając w świetle dzisiejszej 
Ewangelii, zastanów się jakie twoje konkretne myśli, jakie twoje 
przekonania chcesz poddać zmianie. Mogą one być o tobie samym lub o 
innych ludziach. A może o jakiejś konkretnej przestrzeni w twoim życiu: 
małżeństwie, rodzicielstwie, rodzinie, pracy, nauce, przyjaźni, 
wspólnocie. Jedno konkretne przekonanie, sposób myślenia o jednej 
osobie/rzeczy w twoim życiu. Chrystus daje dziś konkretne zaproszenie: 
…nie bądźcie jak obłudnicy! 

Czwartek 23.02.2023 
Św. Polikarpa, biskupa i męczennika 

Łk 9, 22-25 

Czy potrafisz nazwać swój krzyż dnia codziennego? Może ten krzyż 
jest bardzo zwyczajny, od dawna dobrze znany, a może właśnie teraz 
przeżywasz coś, co swym ciężarem przerasta cię jak nigdy dotąd. Czy 
wybierasz dziś ponieść to z Jezusem aż po nagrodę nieba, czy wolisz o 
tym krzyżu choć na jakiś czas zapomnieć, nie zbliżać się do tego co 
trudne i bolesne? Jezus mówi: niech co dnia bierze krzyż swój. Proś Go o 
siły, żeby wytrwać. 

Piątek 24.02.2023 

Mt 9, 14-15 

Wyrzeczenia wielkopostne, które podejmuję, nie zawsze są dobrze 
przemyślane. Najczęściej nie przynoszą owoców z dwóch powodów. 
Czasami podejmuję się czegoś, co i tak jest mi na rękę: ograniczam 
jedzenie, bo chcę schudnąć, albo redukuję wydatki, bo i tak na coś 
zbieram. Inny błąd popełniam, kiedy nie dość ostro i konkretnie 
definiuję, na czym ma polegać mój post. Jeżeli mam zamiar jedynie 
starać się coś ograniczyć, to nie podejmując wyzwania bardziej 
radykalnie na końcu ciężko stwierdzić, czy cokolwiek się zmieniło. 



Kluczem natomiast jest nie tyle to, co w sobie chcę zmienić i co trudno 
jest mi w sobie zaakceptować. Cały wysiłek powinien skierować się na 
jednej rzeczy, która oddala mnie od Jezusa i nie pozwala mi cieszyć się 
jego obecnością. Tę jedną rzecz powinienem całkowicie odrzucić. Jeżeli 
będę potrafił wytrwać przez czterdzieści dni, może okazać się, że łatwiej 
będzie już w ogóle do niej nie wrócić. Uczniowie, będąc tak blisko Pana, 
nie musieli pościć. Pozostała im już tylko radość przebywania z Nim. 

 

Sobota 25.02.2023 

Łk 5, 27-32 

Praca nad sobą ma sens. To dobrze, że potrafię wyznaczać sobie 
kolejne elementy swojego życia, które nie funkcjonują dobrze i które 
chcę poprawić. Jest jednak ryzyko, że skupiając się jedynie na sobie, na 
tym, co we mnie jest nie tak, mogę przez lata kręcić się wokół siebie, 
mając cały czas tylko wrażenie, że posuwam się do przodu. Pójdź za mną! 
Jak łatwo jest mi zapomnieć, że muszę w Niego się wpatrywać i zadawać 
sobie codziennie pytanie o to, co On zrobiłby na moim miejscu. 

 

Niedziela 26.02.2023 

I Niedziela Wielkiego Postu 

Mt 4, 1-11 

Widzimy dziś w Ewangelii Jezusa, który jest kuszony. Szatan 
odwołuje się w pierwszej kolejności do tego, co w tym momencie jest 
słabością Jezusa – po 40 dniach postu poczuł On głód. 

Każdy ma jakąś swoją słabą stronę. Gdy rozpoczynamy czas 
Wielkiego Postu warto sobie zrobić porządny rachunek sumienia, 
uświadomić sobie, co jest moją główną wadą i słabością, bo to 
najpewniej jest ta sfera życia, w której Zły najwięcej miesza. 

Oddaj to dziś Jezusowi w modlitwie, zaproś Go to tej walki, którą 
toczysz. A w kolejnych dniach podejmij post, odmów sobie czegoś co 
lubisz właśnie w tej intencji, by Bóg cię z tego uwolnił i dał ci siłę do 
walki. 



Poniedziałek 27.02.2023 

Mt 25, 31-47 

Zaprawdę powiadam wam: Wszystko co uczyniliście jednemu z tych 
braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście. 

Co dzień w biegu, dążysz do posiadania jak najwięcej, to przecież 
określa twój status społeczny, nic w tym złego… liczysz się tylko ty… Czy 
potrafisz uwrażliwić się na drugiego człowieka, odsunąć swoje „ja” na 
drugi plan, zauważyć potrzebującego? To w jego osobie woła Chrystus. 
 

Wtorek 28.02.2023 

Mt 6, 7-15 

Ojcze nasz… Jedna z pierwszych form modlitwy, jakiej się 
nauczyłeś, zapewne jako dziecko. Spróbuj dziś wsłuchać się w każdy jej 
wers, tak jakbyś usłyszał po raz pierwszy… Jezus w tych prostych 
słowach daje drogowskaz, jak rozmawiać z Bogiem, twoim Tatą. Przytul 
się do Niego, oddaj swoje życie, pokochaj… Amen. 
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