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2 marca – Środa Popielcowa

Mt 6, 1-6.16-18

Czy uzbrajasz modlitwę  

w skrzydła postu i jałmużny,  

by mogła dotrzeć do nieba?



3 marca – Czwartek

Łk 9, 22-25

Czy słowa „Weź swój krzyż!” 

są dla ciebie wezwaniem do 

odrzucenia egoizmu?



4 marca – Św. Kazimierza

J 15, 9-17

Czy wiesz, że prawdziwe 

nawrócenie to dłoń wyciągnięta 

do potrzebującego?



5 marca – Sobota

Łk 5, 27-32

Czy wiesz, że zaproszenie 

„Pójdź za mną” nie jest nagrodą 

za dobre sprawowanie?



6 marca – I Niedziela Wielkiego Postu

Łk 4, 1-13

Czy pozawalasz walczyć  

z pokusami Jego Słowu, czy 

walczysz własnymi siłami?



7 marca – Poniedziałek

Mt 25, 31-46

Czy bierność i brak reakcji na 

biedę bliźniego jest dla ciebie 

grzechem?



8 marca – Wtorek

Mt 6, 7-15

Czy zawsze stajesz do modlitwy 

w postawie dziecka?



9 marca – Środa

Łk 11, 29-32

Czy tajemnica miłości objawiona 

w Krzyżu jest dla ciebie 

wystarczającym znakiem?



10 marca – Czwartek

Mt 7, 7-12

Czy twoja modlitwa przyciąga 

oczy i serce Boga?



11 marca – Piątek

Mt 5, 20-26

Czy dajesz sobie szansę prosząc 

o przebaczenie / pojednanie?



12 marca – Sobota

Mt 5, 43-48

Czy masz odwagę rozbroić zło 

zawstydzając go dobrem?



13 marca – II Niedziela Wielkiego Postu

Łk 9, 28b-36

Czy pozwalasz Bogu 

przemieniać się w ciebie 

uczestnicząc w Jego życiu?



14 marca – Poniedziałek

Łk 6,36-38

Czy tajemnica miłosierdzia 

odkrywa przed tobą prawdę, 

że zostałeś pokochany?



15 marca – Wtorek

Mt 23, 1-12

Czy okazujesz szacunek 

pasterzom Kościoła, czy 

potrafisz się za nich modlić?



16 marca – Środa

Mt 20, 17-28

Czy chcesz i potrafisz postawić 

w centrum człowieka – drugiego 

człowieka?



17 marca – Czwartek

Łk 16, 19-31

Czy twoim grzechem nie bywa 

zgoda na nędzę poza bramą 

„twojego bogactwa”?



18 marca – Piątek

Mt 21, 33-43.45-46

Czy bierzesz odpowiedzialność 

za to, co Bóg ci w zaufaniu 

powierzył?



19 marca – Św. Józefa

Mt 1, 16.18-21.24a

Czy w modlitwie dajesz 

Bogu przestrzeń, by mógł 

wypowiedzieć Słowo?



20 marca – III Niedziela Wielkiego Postu

Łk 13, 1-9

Czy cierpliwość Boga cię drażni, 

czy daje ci nadzieję, że Mu na 

tobie zależy?



21 marca – Poniedziałek

Łk 4, 24-30

Czy nie mijasz się z Jego darami 

skupiając się jedynie na tym, 

co przyziemne?



22 marca – Wtorek

Mt 18, 21-35

Czy świadomość długu 

zaciągniętego u Boga (Jego 

śmierć) pomaga ci przebaczać?



23 marca – Środa

Mt 5, 17-19

Czy przestrzegając Prawa 

wsłuchujesz się w intencje 

kochającego Prawodawcy?



24 marca – Czwartek

Łk 11, 14-23

Czy nie zamykasz się na Jego 

błogosławieństwo poprzez 

zaślepienie zazdrością?



25 marca – Zwiastowanie Pańskie

Łk 1, 26-38

Czy masz świadomość, że jesteś 

piękny w Jego oczach – 

– i On o to dba?



26 marca – Sobota

Łk 18, 9-14

Czy w modlitwie wpatrujesz się 

w siebie, czy w Tego, który jest 

dobry?



27 marca – IV Niedziela Wielkiego Postu

Łk 15, 1-3.11-32

Czy w Bożym miłosierdziu 

dostrzegasz Jego wierność 

danym obietnicom?



28 marca – Poniedziałek

J 4, 43-54

Czy twoja wiara rodzi się 

ze słuchania? Czy potrafisz 

naprawdę słuchać Słowa?



29 marca – Wtorek

J 5, 1-16

Czy pozwalasz Mu ciebie 

uzdrawiać, by się mógł tobą na 

nowo zachwycić?



30 marca – Środa

J 5, 17-30

Czy czujesz się zaproszony do 

współpracy z Bogiem w Jego 

zbawczym dziele?



31 marca – Czwartek

J 5, 31-47

Czy masz świadomość, że bez 

uruchomienia serca nigdy się  

nie nawrócisz?



1 kwietnia – Piątek

J 7, 1-1.10.25-30

Czy wiesz, że wiara zaczyna 

się od rezygnacji z posiadania 

kontroli nad wszystkim?



2 kwietnia – Sobota

J 7, 40-53

Czy otwierasz się na Słowo 

poprzez rezygnację z wcześniej 

wyrobionego zdania?



3 kwietnia – V Niedziela Wielkiego Postu

J 8, 1-11

Czy potrafisz przebaczyć bez 

warunków, by dotyk miłości 

dokonywał zmiany?



4 kwietnia – Poniedziałek

J 8, 12-20

Czy pozwalasz  

„Światłości świata” wydobywać 

prawdęo rzeczywistości?



5 kwietnia – Wtorek

J 8, 21-30

Czy żyjesz Jego imieniem 

„Ja jestem”, by mógł być 

nieustannie obecnym przy 

tobie?



6 kwietnia – Środa

J 8, 31-42

Czy mieszkasz w Jego 

Słowie / Logosie?  

(„trwać w nauce” wg oryginału greckiego)



7 kwietnia – Czwartek

J 8, 51-59

Czy masz odwagę dawać 

świadectwo Prawdzie, 

 że On jest Synem Bożym?



8 kwietnia – Piątek

J 10, 31-42

Czy nie sprawiasz, że Bóg 

przegrywa walkę o człowieka  

z samym człowiekiem?



9 kwietnia – Sobota

J 11, 45-57

Czy rozumiesz, że najwięcej 

dobra możesz uczynić tam, 

gdzie panuje najwięcej zła?



10 kwietnia – Niedziela Palmowa

Łk 22, 14 – 23, 56

Czy Krzyż jest dla ciebie 

zwycięstwem czy klęską – 

– co podpowiada ci serce?



11 kwietnia – Wielki Poniedziałek

J 12, 1-11

Czy potrafisz się zdobyć na 

szalony gest miłości wobec 

Niego – jak i On wobec ciebie?



12 kwietnia – Wielki Wtorek

J 13, 21-33.36-38

Czy masz świadomość – jak 

Dwunastu – że i ty w każdej 

chwili możesz zdradzić Pana?



13 kwietnia – Wielka Środa

Mt 26, 14-25

Czy rozumiesz,  

że „chodzenie z Jezusem”  

nie jest automatycznie 

gwarancją przyjaźni?



14 kwietnia – Wielki Czwartek

J 13, 1-15

Czy Eucharystia jest dla ciebie 

szkołą służby i poświęcania 

swojego życia innym?



15 kwietnia – Wielki Piątek

J 18, 1 – 18, 42

Czy w adoracji Krzyża dotykasz 

prawdy o Jego miłości do ciebie?



16 kwietnia – Wielka Sobota

Czy słyszysz ciszę Grobu?



Nie samym 
chlebem 

żyje człowiek, 
ale każdym 

słowem, 
które pochodzi 
z ust Bożych.

Mt 4,4b


