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Poniedziałek 2.09.2019
Łk 4, 16-30
Wszelka łaska i wszelkie dobro pochodzą od Pana. Tylko działaniu Jego
Ducha zawdzięczamy to, że i my potrafimy czynić dobre rzeczy.
Warto dziś odpowiedzieć sobie na pytanie, czy i ja nie wyrzucam Jezusa
ze swego życia przez to, że własne dobre działania przypisuję tylko, albo
przede wszystkim sobie.
Proś na modlitwie Ducha Świętego, by pomagał ci zwracać się do Boga
z dziękczynieniem za wszelkie dobro, które uczyniłeś.

Wtorek 3.09.2019
Św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
Łk 4, 31-37
Czy jeszcze możliwe jest zdumiewać się nauką Jezusa? Czy my jeszcze
potrafimy zdumiewać się Jego słowem? Jak dziś postąpisz ze słowem? Czy
szybko o nim zapomnisz?
Czy czujesz się człowiekiem nieczystym? Teraz już wiesz, że każdy z
nas jest grzeszny. Więc jednak tak – jestem nieczysty. Proś więc w krótkiej
modlitwie o uwolnienie i uzdrowienie z tego, czego być może w sobie nie
dostrzegasz, co jeszcze jest zakryte dla sumienia. Oddaj to Jezusowi mówiąc,
że wyrzekasz się szatana i wszystkich jego pokus, również tych, których
sobie nie uświadamiasz.

Środa 4.09.2019
Błogosławionych dziewic i męczennic Marii Stelli i Towarzyszek
Łk 4, 38-44
Rozważając fragment Ewangelii dnia wyobraź sobie, że Jezus tak jak do
domu Piotra przychodzi do Twojego domu. Kogo tam zastaje? Jakie sprawy
przynosisz Jezusowi? Kogo polecasz w swojej modlitwie, aby Syn Boży
przemienił, uzdrowił? Może chcesz na ręce Jezusa złożyć dzisiaj siebie i
swoje życie?

Czwartek 5.09.2019
Łk 5, 1-11
Pan Jezus prosi cię o tak niewiele. Nieco odbij od brzegu. Tylko trochę.
Nie musisz od razu na głębię. Czy jest w twoim życiu jeszcze trochę miejsca
dla Jezusa? Czy jest nieco miejsca dla Niego? Proś dzisiaj o dar odwagi, by
pomimo zmęczenia całą twoją pracą, całą twoją posługą – byś umiał dać
Jezusowi nieco więcej. Niech to dziś będzie jakieś drobne wyrzeczenie lub
modlitwa w intencji wynagradzającej Sercu Jezusa.

Piątek 6.09.2019
Łk 5, 33-39
Pan Jezus mówi kiedy Jego uczniowie będą pościć. Czy gdy ja poszczę,
to pytam o to Jezusa? Czy nie narzucam tego sam? Bo chcę, bo to będzie
dobre dla mnie, dla innych. Co na to Jezus?
Panie oddaję Ci mój czas. Ty jesteś jego Panem.
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On sam nas stworzył, my Jego własnością.
(Ps 100,3a)

Sobota 7.09.2019
Św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika
Łk 6, 1-5
W dzisiejszym tekście Ewangelii Jezus wyraźnie wskazuje nam, kiedy
niedzielna praca zarobkowa jest uzasadniona, bo ten dzień powinien być w
szczególny sposób Jemu poświęcony.
Czy twoja niedzielna praca, jeśli ją podejmujesz, jest nieodzowna tego
właśnie dnia? Czy nie da się jej odłożyć na dzień powszedni? Czy nie szkodzi
to zacieśnianiu waszej więzi rodzinnej? A co na to Jezus, czy pytasz Go o to?

Niedziela 8.09.2019
XXIII Niedziela Zwykła
Łk 14, 25-33
Być uczniem Jezusa – czy to takie trudne? Dzisiejsza Ewangelia
pokazuje różnicę pomiędzy tym, który jest człowiekiem w tłumie idącym za

Jezusem a tym, który jest uczniem. Człowiek z tłumu robi tak jak inni – uczeń
robi coś z osobistego przekonania. Człowiek z tłumu nie nosi krzyża, ale
liczy na to, że Jezus weźmie go za niego – uczeń pomaga dźwigać krzyż
swojemu Panu. Człowiek z tłumu ma osobistą relację z tłumem – uczeń ma
osobistą relację z Jezusem. Człowiek z tłumu ma siebie jako najważniejszego
– dla ucznia najważniejszy jest Jezus. Kim Ty jesteś – człowiekiem z tłumu
idącym za Jezusem czy uczniem?

Poniedziałek 9.09.2019
Św. Piotra Klawera, prezbitera
Łk 6, 6-11
Pokazujesz mi Jezu, że albo mogę czynić dobrze, albo źle. Nie mam innej
opcji. Wiele razy znajduję wymówki, aby nie czynić dobrego, są one nawet
szlachetne i rozumowe.
Kwestionowałem Twoje metody i zachęty do czynienia dobra tylko
dlatego, bo nie stanąłem w prawdzie, że gdy nie robię dobra, to czynię zło.
Jezu zabierz strach, zabierz wymówki i umocnij mnie, bo chcę iść z
Tobą.

Wtorek 10.09.2019
Mt 6, 12-19
Jezus spośród swoich uczniów wybiera dwunastu. Woła ich po imieniu,
każdego powołuje z osobna. Czy znasz znaczenie swojego imienia? Bóg zna
twoje imię – ciebie, ma dla twojego życia wspaniały plan.
Czy czujesz się powołany ?
Czy chcesz iść za Nim i głosić Królestwo Boże tym, do których cię pośle?
Zanim kształt ci nadałem w łonie, znałem cię. (Jr 1, 5)

Środa 11.09.2019
Łk 6, 20-26
Boże błogosławieństwo obejmuje wszystkie sfery twojego życia i każdą
sytuację, w której się znajdujesz. Bóg obiecuje ci dzisiaj wielkie rzeczy –
będziesz nasycony, będziesz się śmiać. Wznieś oczy do Boga i miej nadzieję,
bo On posługuje się twoimi łzami, On wykorzystuje twoje słabości,
trudności, abyś został oczyszczony i uświęcony.

Czwartek 12.09.2019
Najśw. Imienia Maryi
Łk 6, 27-38
Po pierwszym przeczytaniu fragmentu Ewangelii przewidzianej na dziś
być może stwierdzisz, że to nie jest tekst dla ciebie. Może nie doświadczasz
prześladowania, wielkiego ucisku, przemocy czy krzywdy ze strony innych.
Wokół siebie może masz osoby, które nie zawsze lubisz, ale przesadą jest
nazywać ich od razu nieprzyjaciółmi, którzy cię nienawidzą. Popatrz szerzej
na dalszych członków swojej rodziny, dawnych znajomych czy ludzi wrogo
nastawionych do Kościoła. Czy dla nich jesteś gotów być miłosierny i
zamiast osądzania dać im dobro?
Jezus zachęca tych, którzy Go słuchają, aby poszli krok dalej niż bycie
tylko uprzejmym i życzliwym. Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie
tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają i
módlcie się za tych, którzy was oczerniają.
Wzorem jak to robić jest dla nas Maryja, która zawsze była gotowa
śpiewać Bogu Magnificat i w każdej sytuacji modlić się słowami: Wielbi
dusza moja Pana.

Piątek 13.09.2019
Św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła
Łk 6, 39-42
Jezus przestrzega mnie przed moją własną obłudą. Jak łatwo jest
widzieć winę u bliźniego, skupiać się na kimś. A ja? Jaki jestem? Czy moje
sumienie jest czyste? Czy jestem bez winy? Czy kieruję się prawem miłości?
Na jakim etapie jest moja relacja z Jezusem? Czy jestem w stanie
przyprowadzić niewidomego do Niego? Może sam jestem ślepcem, nie
widząc Jego miłości i nie dzieląc się nią?
Panie otwieraj moje oczy, aby widziały Twoimi oczyma. Usta, aby
mówiły językiem miłości.
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo nawet w nocy upomina mnie
serce. (Ps 16,7)

Sobota 14.09.2019
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
J 3, 13-17
Dziś sam Jezus mówi o potrzebie wywyższenia Go w życiu naszym i w
naszych rodzinach.
Czy w twoim życiu, ale i w mieszkaniu, krucyfiks zajmuje poczytne
miejsce jako znak umiłowania człowieka przez Boga i podstawa
chrześcijańskiej radości z otrzymanego zbawienia?

Niedziela 15.09.2019
XXIV Niedziela Zwykła
Łk 15, 1-10
Apostolskiej działalności chrześcijan nie da się sprowadzić do obliczeń
matematycznych i kalkulacji. Jedna owca i jedna drachma absolutnie się nie
opłacają Jezusowi. Spotkanie, na które przychodzą pojedyncze osoby, czas
stracony dla niewielu, rekolekcje, gdzie jest tyle miejsc wolnych… My swoją
działalność apostolską często sprowadzamy do kalkulacji, a to czysty
faryzeizm – nie rozmawiaj z celnikami i grzesznikami, bo i tak się nie
nawrócą. Jezus nie kalkuluje, Jezus po prostu kocha i dla niego najważniejszy
jest KAŻDY.

Poniedziałek 16.09.2019
Śś. męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa
Łk 7, 1-10
W słowach setnika z dzisiejszej Ewangelii jest tyle pokory i wiary.
Pomyśl ile razy powtarzasz je przed przyjęciem Jezusa do swego serca. Ile
razy czynisz to automatycznie, nie zastanawiając się nad ich głębokim
sensem.
Dziś Pan daje ci czas abyś stanął przed nim w pokorze i uświadomił, że
sam z siebie nic nie możesz. Jezus pokazuje ci gdzie jest źródło życia,
uzdrowienia i umocnienia twej wiary.
Dziękuj Mu za dar Eucharystii.

Wtorek 17.09.2019
Św. Roberta Bellarmina, biskupa i doktora Kościoła lub św.
Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa
Łk 7, 11-17
Wyobraź sobie ludzi przechodzących przez bramę, niosących umarłego
syna. Zobacz jego matkę, idącą wśród tłumu. Jak się ona zachowuje? Co
czuje?
Była wdową. Ta kobieta straciła męża, a teraz swojego jedynego syna.
Straciła właśnie sens życia, a także opiekę. Czeka ją życie żebracze. Co jest
sensem twojego życia? Co jest twoim fundamentem? Co boisz się stracić?
Jezus się spóźnił. Nie przyszedł zanim syn umarł, ani nawet jak go
opłakiwano w domu. Przyszedł dopiero teraz, jakby przypadkiem. Nie
została już żadna nadzieja. Kiedy miałeś wrażenie, że Jezus nie przyszedł na
czas, że nie pomógł, gdy potrzebowałeś? Zastanów się, czy Jezus ma spełniać
twoją wolę, czy ty Jego.
Na jej widok Pan zlitował się nad nią. Zobacz jak Jezus patrzy na ciebie z
czułością i miłością. Usłysz Jego słowa: «Nie płacz». On jest przy tobie. Jesteś
dla Niego ważny. Tak naprawdę przyszedł do tego miasta wyłącznie dla
ciebie. Co czujesz? Co chcesz powiedzieć Jezusowi?
Oddał go jego matce. Jezus jest silniejszy niż śmierć. Potrafi zadziałać
nawet gdy wszystko stracone i nie ma już nadziei. Za co możesz
podziękować Jezusowi? Za co jesteś wdzięczny?

Środa 18.09.2019
Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski
Łk 2, 41-52
Maryja i Józef z bólem serca szukali Jezusa. Nie zrozumieli również Jego
odpowiedzi na pytanie: Czemuś nam to uczynił? Jezus w końcu wraca z nimi
do domu i jest im poddany.
Czy ty jesteś poddany Chrystusowi? Czy, mimo iż nie zawsze rozumiesz
Jego plan wobec Twojego życia, jesteś mu poddany? Czy idziesz wiernie za
nim? Trwaj wiernie przy Nim, bądź Mu poddany, a będziesz uczestniczył w
mądrości i łasce u Boga i ludzi.

Czwartek 19.09.2019
Św. Januarego, biskupa i męczennika
Łk 7, 36-50
Widząc to, faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: «Gdyby On
był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna i jaka to jest ta kobieta, która się Go
dotyka, że jest grzesznicą».
Panie, tak często osądzam i oceniam. Nie daję szansy innym ludziom
będącym obok mnie. Patrzę na nich przez pryzmat ich grzechów, błędów.
Przez pryzmat tego jak mówią, jak się do mnie zwracają. Nie zauważam w
nich Twojej obecności.
Naucz mnie Panie patrzeć na wszystkich ludzi sercem pełnym
miłosierdzia i zrozumienia, sercem otwartym na drugiego człowieka, sercem
które jest wypełnione Twoja Miłością.

Piątek 20.09.2019
Śś. męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong
Hasang i Towarzyszy
Łk 8, 1-3
Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczał i głosił Ewangelię o
królestwie Bożym. Towarzyszyło Mu Dwunastu oraz kilka kobiet, które
uwolnił od złych duchów i chorób…
Jezus przyjmuje kobiety do grona swoich uczniów, kobiety są pod
krzyżem, kobiety rozpoznają Zmartwychwstałego, kobiety przekazują tę
wieść apostołom, a apostołowie idą za Jezusem tam, gdzie ich powoła.
Panie, dziękuję za Twoje uzdrawiające Słowo, za to, że wciąż
przemieniasz moje życie, za to, że troszczysz się o moje zbawienie i czynisz
mnie uczestnikiem Twojej misji.
Tak jak Ty oddajesz się dla mnie cały, tak ja pragnę ofiarować Ci każdy
zakamarek mojej duszy, aby moja relacja z Tobą była pełna.

Sobota 21.09.2019
Święto św. Mateusza, Apostoła I Ewangelisty
Mt 9, 9-13
Jezu, Ty nie przechodzisz obojętnie wobec nikogo. Patrzysz tam, gdzie
ja bym nie spojrzał, mówisz do tego, do którego ja bym się nie odezwał. Dla
Ciebie to miłosierdzie, dla mnie ofiara.
Jak to uczyniłeś, że Mateusz tak szybko podjął decyzję, a Ty
natychmiast wszedłeś do jego domu?
Panie zapraszam Cię do domu mojego serca, grzesznego i słabego, ale
pełnego ufności. Proszę o łaskę wiary Mateusza…

Niedziela 22.09.2019
XXV Niedziela Zwykła
Łk 16,1-13
Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną… (Łk 16,9a) Jak to
rozumieć? Człowiek nie ma służyć pieniądzu, ale pieniądze jemu. Człowiek
bogaty, który służy pieniądzu, wiele posiada, ale jest biedny duchowo.
Człowiek bogaty, któremu służą pieniądze, robi wiele dobra dzięki
majątkowi. Pieniądz sam w sobie nie jest zły, jeżeli jest dobrze
wykorzystywany. Pieniądz jest materiałem, z którego powstaje wielkie
dobro – o ile powstaje…

Poniedziałek 23.09.2019
Św. Pio z Pietrelciny, prezbitera
Łk 8, 16-18
Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi do ciebie, jak ważne jest dla Niego
twoje świadectwo.
Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod
łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą.
Pomyśl, jakie światło widzą ci, którzy się z tobą spotykają. Czy jest to
Boże światło, czy twój własny blask? A może brak ci wiary w to, że Duch
Święty działa przez ciebie. Chowasz się przed światem tłumacząc się, że
jeszcze nie jesteś gotowy , by dzielić się światłem z innymi.
Gdy prosisz Ducha Świętego aby wypełniał cię swym światłem, uwierz
Mu, że jesteś lampą w Jego ręku.

Wtorek 24.09.2019
Proś Ducha Świętego, aby poprowadził cię przez spotkanie z Panem w
Jego Słowie.

Środa 25.09.2019

Proś Ducha Świętego, aby poprowadził cię przez spotkanie z Panem w
Jego Słowie.

Czwartek 26.09.2019
Śś. męczenników Kosmy i
Wawrzyńca Ruiz i Towarzyszy

Damiana

lub

śś.

męczenników

J 14, 6 (aklamacja przed Ewangelią)
Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej
jak tylko przeze Mnie.
A ja ciągle próbuję jakiegoś objazdu. Jakiejś trasy alternatywnej. Skrótu.
Ułatwienia.
Nie ma. Nie ma innej drogi Panie niż według wskazań Twojej Ewangelii,
według Twoich słów.
Wybacz mi Panie Jezu moje kombinowanie, mój brak zaufania Tobie.
I właśnie dlatego, że jestem słaby – Ty Panie mnie prowadź.

Piątek 27.09.2019
Św. Wincentego à Paulo, prezbitera
Łk 9, 18-20
Zapytał ich: „Co mówią tłumy? Kim według nich jestem?”
Oni odpowiedzieli: „Mówią, że jesteś Janem Chrzcicielem, inni, że –
Eliaszem, inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”.
„A według Was, kim jestem?”
Wtedy Piotr odpowiedział: „Chrystusem Bożym”.
Chrystus silny w słowach i cudach, i Ten z zapowiedzi o męce:
cierpiący, odrzucony i zbity. Jak trudno przyjąć te dwie wizje. Jak bardzo
chcę odrzucić cierpienie i śmierć. A to przecież cierpienie staje się drogą,
która prowadzi do zmartwychwstania.
Panie, dziękuję Ci za Kościół, w którym moja wiara rodzi się , dojrzewa
i umacnia.

Panie proszę Cię o łaskę, aby moje przyjęcie Cię jako Pana i Zbawiciela,
Chrystusa Bożego, było widoczne w moim życiu, w postawie i działaniu. Aby
Światło i Życie stanowiło jedno.

Sobota 28.09.2019
Św. Wacława, męczennika
Łk 9, 43b - 45
Jezu, nie przyszedłeś, aby odbierać podziw dla swoich czynów.
Przyszedłeś wypełnić wolę Ojca.
Mówisz dziś do mnie: Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa… Jak ja
przyjmuję Twoje Słowo? Czy zmienia moje serce z kamienia w serce żywe?
Maryjo, która zawsze zachowywałaś i rozważałaś Słowo w swoim
sercu, uproś taką łaskę dla mnie.

Niedziela 29.09.2019
XXVI Niedziela Zwykła
Am 6, 4-7
Wzbudź w sobie świadomość, że sam z siebie nic nie możesz uczynić.
…a nic się nie martwią upadkiem domu Józefa .
Ruch Światło-Życie, Domowy Kościół. Czujesz się dobrze wśród ludzi,
którzy żyją tymi samymi wartościami co Ty.
Wspólnota, jesteś jej częścią i starasz się ją współtworzyć. A czy
dostrzegasz potrzebę zainteresowania się tym Kościołem, który upada, nie
domaga, choruje lub zniekształca Chrystusowe oblicze?
Proś o wrażliwość dostrzegania potrzeb całego Kościoła Świętego oraz
o łaskę zaradzania choćby najmniejszym jego potrzebom.

Poniedziałek 30.09.2019
Św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła
Łk 9, 46-50
Jezu, wiele razy myślałem, że wiem lepiej; że jestem największy, bo
jestem we wspólnocie, że ja wiem jak powinno się przeżywać wiarę; że mój
sposób jest słuszny.

Wiele razy myślałem, że gdy ktoś inaczej praktykuje swoją wiarę, to
jest przeciwko Tobie. A Ty, Jezu, uczysz mnie pokory, gdy przyznajesz się do
niego. Jedyna droga – Jezus – ale wiele sposobów poruszania się.
Panie spraw, abym na tej modlitwie był jak dziecko, a nie przemądrzały
bachor.

Wtorek 1.10.2019
Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła
Łk 9, 51-56
Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem.
Wielowiekowa historia Żydów i Samarytan doprowadziła do
utrwalenia wrogości i uprzedzeń na tle religijnym pomiędzy obiema
stronami. W tym fragmencie Ewangelii Samarytanie odrzucają przyjęcia
Jezusa. Dla Jego uczniów takie odrzucenie Boga jest niedopuszczalne i
domagają się natychmiastowej kary.
Jezus jednak wzywa do zachowania daleko posuniętej ostrożności w
formułowaniu jakichkolwiek sądów o czyimś zbawieniu, a tym bardziej
potępieniu. Pokazuje, że wrogość czy opór wobec Niego nie musi
automatycznie skutkować odrzuceniem zbawienia i skazywaniem na
potępienie. Zdaje się apelować o cierpliwość w spojrzeniu na drugiego
człowieka.
Na pewno widzisz wokół siebie osoby niewierzące albo żyjące daleko
od Boga. Jak je traktujesz, jak je oceniasz? Czy już ich nie skazałeś na
potępienie?

Środa 2.10.2019
Świętych Aniołów Stróżów
Mt 18, 1-5. 10
Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do
królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w
królestwie niebieskim.
Zastanów się, jakie cechy czy postawy charakterystyczne dla dziecka są
w nas, dorosłych, przez Jezusa pożądane? Prostota serca, ufność, brak
obłudy, fałszu, cynizmu, zgorzkniałości? A może jeszcze bardziej brak pychy,
świadomości własnej nieomylności, ambicji bycia kimś ważniejszym od
innych?

Proś Boga o przemianę serca, tak byś jeszcze bardziej i częściej
przyjmował drugiego człowieka z pokorą.

Czwartek 3.10.2019
Łk 10, 1-12
Bóg posyła we dwóch. Wie, że w pojedynkę jesteśmy słabi, że
potrzebujemy siebie nawzajem, że potrzebujemy wspólnoty. Jako
małżeństwo jesteśmy wystarczająco silną wspólnotą aby głosić Królestwo
Boże.
Zastanów się dziś, czy jest w tobie gotowość do służby, do głoszenia, do
podejmowania diakonii. Przemódl to dziś na Namiocie Spotkania
Jeśli jesteś w małżeństwie – przyłóż Słowo do twojego małżeństwa.
Może ten Namiot Spotkania będzie wstępem do waszego Dialogu
Małżeńskiego.

Piątek 4.10.2019
Św. Franciszka z Asyżu
Łk 10, 13-16
Wzbudź dziś w sobie wdzięczność za wszystkie cuda, których już
doświadczyłeś w życiu. Przypomnij sobie te sytuacje, gdzie byłeś głodny, a
Pan dał ci jeść, byłeś spragniony, a Pan ugasił twoje pragnienie, byłeś nagi, a
Pan cię przyodział, byłeś chory, a Pan cię uzdrowił. Bądź wdzięczny i
uwielbiaj najlepszego Ojca. I nieustannie się nawracaj.

Sobota 5.10.2019
Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
Łk 10, 17-24
Bóg objawia Swoje prawdy tym, których myślenie jest proste, nie
zawiłe i wymyślne. Dopóki On nie zechce nam się dać głębiej poznać, to
sami, własnym staraniem i umysłem, nie damy rady. Tak jak Ewa za
wcześnie zerwała owoc z drzewa znajomości dobra i zła, tak i każdy z nas
ma swoją drogę dojrzewania do rozumienia spraw Bożych i nie warto
samemu kombinować na siłę.

Czytając Pismo Święte proś Pana o głębokie zrozumienie, proś, by dał ci
widzieć sprawy Jego oczami i o Bożą mądrość we wprowadzaniu w życie
Jego słów. On sam cię poprowadzi.

Niedziela 6.10.2019
XXVII Niedziela Zwykła
2 Tm 1, 13-14
Uświadom sobie, że Bóg Był, Jest i Będzie.
Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka.
Odpowiedz sobie na pytanie, co sprawia, że twoja wiara wzrasta, a co
wpływa na jej osłabienie? Proś o wytrwałość w dążeniach, aby ustrzec w
sobie depozyt, który otrzymałeś na ten obecny czas (bez względu na to czy
spełnia twoje oczekiwania, czy nie).
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