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Poniedziałek, 1 marca                                                                  Łk 6,36-38


Jezus powiedział do swoich uczniów: 
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie 
będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, 
a będzie wam odpuszczone. 
Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną 
ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, 
jaką wy mierzycie». 
 



Rozważanie 


Im więcej Cię słucham Jezu, tym bardziej widzę jak bardzo moje życie 
duchowe i to realne, ziemskie jest ze sobą związane. I to jak bardzo Jego 
słowo jest konkretne, nie abstrakcyjne, jak bardzo dotyka tego, co dzieje się 
z nami tu na ziemi w naszej ludzkiej codzienności. 
Jezus wciąż mnie zaskakuje. Ile konkretnego dobra dla mnie i innych wynika 
z prostego stosowania się do Jego rad. I wciąż zbyt rzadko o nich pamiętam.  
Czy zdaję sobie sprawę, że od tego ile we mnie jest miłosierdzia dla innych 
i siebie samej, zależy jakość mojego życia? Moje szczęście? Czy dostrzegam, 
że im mniej oceniam, im więcej odpuszczam, im chętniej się dzielę, tym moje 
życie jest bogatsze i lepsze?  
Czy widzę ile radości sprawia zwykła łagodność zamiast gniewu, życzliwość 
zamiast obojętności, hojność zamiast małostkowości ?  
Widzę. Więc czemu wciąż zawodzę?  
Jezu, nie daj mi zapominać radości jaką daje bycie miłosiernym jak Ty. 



wtorek, 2 marca                                                                           Mt 23,1-12 


Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami:  
"Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc 
i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. 
Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia 
i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. 
Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. 
Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią 
zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich 
pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi. A wy nie 
pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy 
wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; 
jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was 
nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. Największy 
z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto 
się poniża, będzie wywyższony". 



Rozważanie


Szczęśliwie mam za sobą to, czego pewnie wielu zabrakło – chrześcijańskie 
wychowanie w religijnej rodzinie, dobrych duszpasterzy, oazową młodość, 
wiele rekolekcji, masę duchowej i religijnej lektury.  
Jestem Ci za to Panie, niezmiennie wdzięczna. Ale wiem też, że trochę jak 
tym uczonym w Piśmie czasem wydaje mi się, że wiem wystarczająco dużo,  
żeby zacząć na siłę szukać własnych dróg do Ciebie, zamiast dać Ci się 
prowadzić. 
Nietrudno popaść w złudne poczucie własnej duchowej doskonałości i zacząć 
dostrzegać jej braki u innych. Oceniać zamiast wspierać. Pouczać zamiast 
świadczyć. 
Jezu dziękuję Ci, że nie przestajesz mi o tym przypominać. Zostawiasz mi 
wolność, pozwalasz kluczyć i błądzić w złudnym przekonaniu, że sama znajdę 
wreszcie najlepszą do Ciebie ścieżkę, a jednocześnie co jakiś czas dotykasz 
mojego ramienia żebym wiedziała, że nie muszę brnąć dalej, że Ty tu jesteś, 
wystarczy że się odwrócę… 
Dziękuję, że nie dajesz mi zapomnieć, że tyle we mnie chrześcijaństwa, ile 
miłości i służby, a nie ile przeczytanych książek i wysłuchanych konferencji. 
Jezu naucz mnie wykorzystywać to, co wiem, czego doświadczyłam, czego się 
nauczyłam na Twoją chwałę, i służbę innym. 



środa, 3 marca                                                                           Mt 20,17-28 


Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do 
nich: "Oto idziemy do Jerozolimy: a tam Syn Człowieczy zostanie wydany 
arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go 
poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany; a trzeciego 
dnia zmartwychwstanie".  
Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i od-
dawszy Mu pokłon, o coś Go prosiła. On ją zapytał: "Czego pragniesz?" 
Rzekła Mu: "Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie 
jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie".  
Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: "Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić 
kielich, który Ja mam pić?" Odpowiedzieli Mu: "Możemy".  
On rzekł do nich: "Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do Mnie jednak 
należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, 
dla których mój Ojciec je przygotował".  
Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. 
Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: "Wiecie, że władcy narodów 
uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz 
kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto 
by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak 
jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć 
i dać swoje życie jako okup za wielu". 



Rozważanie 


Myślę o Mszy Świętej. Czy zdaję sobie sprawę co się wtedy dzieje?  
Wiem przecież czym ona jest. Za każdym razem ofiarujesz Siebie za nas, za 
mnie, aby nas odkupić, „wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany; a trzeciego 
dnia zmartwychwstanie”. A co ja robię? Przychodzę z moimi małymi, 
egoistycznymi prośbami… Ty umierasz za mnie, ofiarujesz Swoje ciało i krew 
abym miała życie wieczne, zmartwychwstajesz dla mnie, … a ja w tym czasie 
proszę Cię, żebyś mi pomógł posprzątać mój życiowy bałagan. Wybacz!  
W dodatku Ty nie ignorujesz tych moich próśb. Umierając z miłości do mnie 
wciąż słuchasz tych moich głupich skarg. 
Jezu daj mi odkryć cud Eucharystii, otwórz moje serce na Twoją nieskończoną 
miłość aż po śmierć. Otwórz moje oczy na tych, którzy są wokół mnie.  
Naucz nas dostrzegać wartość wspólnoty.  
Naucz nas służyć sobie nawzajem, aby nikt nie musiał szukać Cię sam. 



czwartek, 4 marca - św. Kazimierza                                                       J 15,9-17 


Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was 
umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje 
przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem 
przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby 
radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje 
przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. 
Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół 
swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam 
przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan 
jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, 
co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem 
i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz 
trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. To 
wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali". 



Rozważanie


„Jezu utajony, Miłości wiekuista, Żywocie nasz, Boski Szaleńcze, żeś 
zapomniał o sobie, a widzisz tylko nas. Nim stworzyłeś niebo i ziemię, 
wpierw nosiłeś w Sercu swoim nas.  
O Miłości, o głębio poniżenia Twego, o tajemnico szczęścia - czemuż tak mała 
liczba Ciebie zna? Czemuż nie znajdujesz wzajemności? O Boska Miłości, 
czemuż taisz piękność swą?  
Miłość - to niebo już tu na ziemi dane nam.  
Nie jestem sama, bo Pan jest ze mną, a choćby i Pan się ukrył, to miłość Go 
znajdzie - bo dla miłości nie ma bram ani straży, nawet bystry Cherubin 
z mieczem ognistym nie zatrzyma miłości; ona przedrze się przez puszcze 
i skwary, przez burze i pioruny, i ciemności, i dociera do Źródła, z którego 
wyszła, i tam przetrwa na wieki. Wszystko ustanie, ale miłość nigdy.  
O Panie mój, rozpal miłość moją ku Tobie, aby wśród burz, cierpień i doś-
wiadczeń nie ustał duch mój. Widzisz, jak słabą jestem. Miłość wszystko 
może.  
Ona jest tylko zdolna przejść nad przepaściami i przez wierzchołki gór:   
miłość, jeszcze raz miłość.” 

Z Dzienniczka św. siostry Faustyny 



Piątek, 5 marca                                                                 Mt 21,33-43.45-46 


Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: "Posłuchajcie innej 
przypowieści: Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją 
murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzier-
żawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do 
rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi 
i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał 
inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. 
W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. 
Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; 
chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, 
wyrzucili z winnicy i zabili.  
Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?" 
Rzekli Mu: "Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym 
rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze". Jezus 
im rzekł: "Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który 
odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem 
w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: królestwo Boże będzie wam 
zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce".  
Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich 
mówi. Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały 
Go za proroka. 



Rozważanie 


Wciąż nie spisujesz nas na straty. Wciąż kogoś do nas posyłasz po miłość, 
której pragniesz. 
Zastanawiając się nad niewinnym cierpieniem, z którym tak trudno się 
pogodzić, myślę że może ci najsłabsi, wymagający naszej troski, naszego 
ratunku, naszej opieki to cc, którzy ratują nas od zguby. Gdy spada na nas 
cierpienie najbliższych, choroba naszych rodziców, dzieci, niezasłużone 
śmierci i cierpienia, które dostrzegamy wokół, nasze zobojętniałe często serca 
dostają szansę obudzić się z letargu, skruszeć, otworzyć się na innych, 
przypomnieć sobie, że nie żyjemy dla siebie.  
A co jeśli pozostaniemy niewzruszeni, albo wręcz gniewem i złością odpo-
wiemy na szanse które nam dajesz?  
Jezu nie pozwól mi ignorować Twojego wołania; słowa, które do mnie 
kierujesz; ludzi, których do mnie posyłasz; sytuacji, w których mnie stawiasz, 
aby wreszcie do mnie dotarło. Czego ode mnie chcesz? Jaki jest plon, którego 
oczekujesz.  
Nie pozwól mi zmarnować Twoich łask, wszystkiego co od Ciebie dostałam.  
Krusz moje serce, aby umiało kochać więcej i mocniej. 



sobota, 6 marca                                                                        Łk 15,1-3.11-32


W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go 
słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: "Ten przyjmuje 
grzeszników i jada z nimi".  
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: "Pewien człowiek miał 
dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część własności, 
która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo 
potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam 
roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie.  
A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął 
cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej 
krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić 
swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. 
Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod 
dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego 
ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już 
nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z 
twoich najemników”.  
Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go 
jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na 
szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu 
i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”. Lecz ojciec 
powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; 
dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone 
cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był 
umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się weselić.  
Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko 
domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma 
znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić 
utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”.  
Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył 
mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem 
nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił 
z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój 
majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”.  
Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, 
co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten 
brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. 



Rozważanie


Nie raz już roztrwoniłam to co od Ciebie dostałam.  
Ty nie tracisz cierpliwości. Nawet wtedy gdy brakuje mi mądrości i pokory 
marnotrawnego syna z Twojej przypowieści. Czasem pycha, głupota a czasem 
rozpacz i bezsilność nie dają wrócić o własnych siłach. Wtedy nie czekasz. 
Sam idziesz mnie szukać, odnajdujesz w najciemniejszych norach i tak długo 
towarzyszysz mi w moim głodzie, cierpieniu i upokorzeniu aż w końcu 
uwierzę, że to naprawdę Ty i że naprawdę przyszedłeś po mnie.  
Wtedy otwieram oczy z zachwytu i zastanawiam się, co ja tu właściwie robię? 
Czemu droga do konfesjonału wydawała mi się tak długa i wyboista, tak 
bardzo nie do pokonania.  
Panie, wybacz mi wszystkie moje odejścia i ucieczki. Wybacz marnotrawstwo 
i pychę.  
Wybacz małostkowość i niewiarę.  
Dziękuję Ci, że ze mnie nie rezygnujesz. Że mnie szukasz.  
Naucz i mnie wybaczać innym i wciąż na nowo szukać drogi do ich serc. 



3. niedziela Wielkiego postu, 7 marca                                           J 2,13-25 


Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. 
W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz 
siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze 
sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, 
porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał.  
Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd, a nie róbcie 
z domu Ojca mego targowiska”.  
Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój 
pożera Mnie”.  
W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem wykażesz się 
wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?”  
Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach 
wzniosę ją na nowo”.  
Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, 
a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?”  
On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, 
przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu 
i słowu, które wyrzekł Jezus.  
Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, 
wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie 
zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego 
świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku. 



Rozważanie


Kochasz nas Jezu wielką miłością. Gorliwość o dom Twój pochłania Cię. 
Chcesz mieć swój dom we mnie. W sercu każdego z nas.  
Nie chcesz żebyśmy się nawzajem krzywdzili, wykorzystywali, traktowali jak 
przedmiot, zabawkę, manipulowali jedni drugimi, niszczyli swoje ciała 
i swoje dusze w sposób podły i bezwstydny. Chcesz, żebyśmy byli święci 
i innych jak świętość traktowali.  
Znasz mnie doskonale. Wiesz co się we mnie dzieje, jakie walki się toczą. 
Sam ich doświadczałeś. Wiesz jak jestem słaba i jak bardzo potrzebuję 
Twojego odkupienia.  
Jezu, nie pozwól mi nigdy sprzedać swojej duszy za komfort i bogactwo, 
popularność i władzę.  
Nie pozwól mi proszę ulec pokusie zamiany pięknego życia z Tobą na 
wygodne życie bez Ciebie.  
Zechciej zamieszkać we mnie.  


