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27. Niedziela zwykła.  

Rdz 2, 18-24; Ps 128 (127), 1-
6 (R.: por. 5); Hbr 2, 9-11; {1 J 
4, 12};  
Mk 10, 2-16 

Jezus w swoim nauczaniu nie mówił nic nowego dla Żydów – odwołał się do 

początku, do Księgi Rodzaju, nic nie zmienił. Jak mocno uwierało słuchaczy 
to słowo, że nawet uczniowie woleli się upewnić, że tak właśnie jest! Nie raz 

próbuję być mądrzejszy od Boga i robić wszystko po swojemu. A dzisiaj Jezus 

daje za przykład dzieci – one wciąż zapatrzone w Ojca uczą się od Niego i Go 
słuchają. A gdybym tak przestał w końcu kombinować i znowu był jak 

dziecko posłuszny Temu, który kocha? 
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Wsp. św. Faustyny 
Kowalskiej, zakonnicy. 

Jon 1, 1 – 2, 11; Jon 2, 3.4.5.8 
(R.: por. 7c); J 13, 34;  
Łk 10, 25-37 

Być miłosiernym dla siebie i innych... Czy potrafię? Czy tak jak miłosierny 
Samarytanin dostrzegam i troszczę się o człowieka potrzebującego? 

O miłosierdziu mówił Jan Paweł II: „Nie jest łatwo miłować miłością głęboką, 

która polega na autentycznym składaniu daru z siebie. Tej miłości można 
nauczyć się jedynie wnikając w tajemnicę miłości Boga. Wpatrując się 

w Niego, jednocząc się z Jego ojcowskim sercem, stajemy się zdolni patrzeć 

na braci nowymi oczyma, w postawie bezinteresowności i solidarności, 
hojności i przebaczenia. Tym wszystkim jest właśnie Miłosierdzie!” 

Z homilii Jana Pawła II wygłoszonej na Kanonizacja św. Siostry Faustyny, 30 

VI 2000 
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Jon 3, 1-10; Ps 130 (129), 1-
4.7b-8 (R.: por. 3); {Łk 11, 28};  
Łk 10, 38-42 

Dziś Chrystus przynagla mnie i Ciebie, byśmy zastanowili się, czy bliżej mi 
do zabieganej Marty, która chciała po ludzku dobrze przyjąć Gościa, czy do 

Marii, która celebrowała Jego obecność? Czy potrafię skupić się na osobie, 

z którą rozmawiam i po prostu cieszyć się jej obecnością? Czy może stale 
myślami jestem gdzie indziej – przy rzeczach, które są na wczoraj, 

niedokończonych zadaniach, telefonach do wykonania. To nie ucieknie. 

Usiądź na chwilę i zachwyć się darem spotkania Chrystusa w drugiej osobie. 
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Wsp. Najświętszej Maryi 
Panny Różańcowej. 

Jon 4, 1-11; Ps 86 (85), 3-6.9-
10 (R.: 15a); {Rz 8, 15};  
Łk 11, 1-4 

Czy postawa Jonasza jest Ci bliska? Mi tak. Ile razy nie chciało mi się iść na 

ewangelizację albo szukałam zastępstwa w niewygodnej dla siebie posłudze. 

Też tak masz? Jeśli tak to właśnie Ciebie i mnie Pan Jezus uczy dziś sensu 
słów pokory i gotowości, które powtarzamy każdego dnia „…BĄDŹ WOLA 

TWOJA…”. Więc może w jonaszowym buncie, z zaciśniętymi zębami, ale 

nawróć się sam i idź do Niniwy, głoś jej miłość i nawrócenie! 
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Ml 3, 13-20a; Ps 1, 1-2a.3.4.6 
(R.: por. Ps 39, 5ab); {por. Dz 
16, 14b};  
Łk 11, 5-13 

Ile masz takich osób dla których jesteś dostępny o każdej porze dnia i nocy, 

dla których zmienisz swoje plany – osób, które są Twoimi „priorytetami”? 

Bóg dziś mówi, że On tak traktuje Ciebie. Czym odpowiadasz Mu na to 
wyznanie? Czy pamiętasz o porannej i wieczornej modlitwie? Ile razy 

poddajesz się, usprawiedliwiając zmęczeniem, późną porą? Co by było, gdyby 

któraś z Twoich bliskich osób w takiej sytuacji Cię potrzebowała? Też byś jej 
odmówił? 
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Wsp. bł. Wincentego 
Kadłubka, biskupa. 

Jl 1, 13-15; 2, 1-2; Ps 9, 2-
3.6.16.8-9 (R.: por. 9a); {J 12, 
31b-32};  
Łk 11, 15-26 

Plaga szarańczy to istna katastrofa. Czasami jej doświadczam. Najczęściej na 

portalach społecznościowych. Są tam treści jak szarańcza. Istna apokalipsa. 

Nie zostawiają na mnie ani jednego źdźbła trawy. Ogałacają ze wszystkiego – 
z niewinności, wrażliwości i zdolności dostrzegania piękna. Wszędzie 

żarłoczny brud, śmieciowe informacje pozbawione wartościowego 

i pozytywnego przekazu. A może po prostu nie włączę dziś komputera? Może 
zamiast tego poszukam Mocarza, który mnie przed tym ochroni? 
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Jl 4, 12-21; Ps 97 (96), 1-2.5-
6.11-12 (R.: 12a); {Łk 11, 28}; 
Łk 11, 27-28 

Czasem zapominamy o bezkresie Bożej potęgi, żyjąc w naszej „zwykłej” 

codzienności. Zapominamy o Jego mocy twórczej, która powołała świat do 
istnienia. Zapominamy o Jego waleczności, która wprowadziła Izraelitów do 

Ziemi Obiecanej. Zapominamy o bezmiarze Jego miłosierdzia. Zapominamy 

o tym, że szukając Jego sprawiedliwości, zawsze mamy w Nim potężnego 
sojusznika. Módlmy się o dar wiary w Bożą wszechmoc – i radujmy się 

w Panu. 
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28. Niedziela zwykła.  

Mdr 7, 7-11; Ps 90 (89), 12-17 
(R.: por. 14a); Hbr 4, 12-13; 
{Mt 5, 3};  
Mk 10, 17-30 

To o nas – Oazowiczach. O Tobie i o mnie. Już trochę „liznęliśmy” relacji 
z Jezusem, już coś tam wiemy, pobożni jesteśmy i w miarę poukładane jest 

nasze życie. I nagle okazuje się, że najprostszy gest serca, który każe nam 

wyjść ze swego komfortu nas ogranicza. Jak choćby teraz sprawa uchodźców. 
Ile mamy w sercu miłosierdzia dla biedy, odmienności, cierpienia. Pewnie 

niedługo będziemy już konkretnie zdawali z tego egzamin. 

1
2
.1

0
 

Rz 1, 1-7; Ps 98 (97), 1-4 (R.: 
por. 2a); {Ps 95 (94), 8};  
Łk 11, 29-32 

Czy zawołam razem ze św. Pawłem? «Ja, ..., animator, przeznaczony do 
głoszenia Ewangelii Bożej?» Niby oczywiste. Ale czy wierzę w to, że to Bóg 

obdarował mnie powołaniem do głoszenia Dobrej Nowiny i jest to moja 

konkretna droga dzisiaj? A może ciągle czekam na znak jak Izraelici? Zróbmy 
dzisiaj, Ty i ja, to co do nas należy. Może to będzie słuchanie mądrych, jak 

Królowa z Południa, może odwrócenie się od grzechu jak Niniwici. To jest 

droga do „pozyskiwania pogan dla posłuszeństwa wierze”. To jest droga 
mojego powołania. 
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Wsp. bł. Honorata 
Koźmińskiego, prezbitera. 

Rz 1, 16-25; Ps 19 (18), 2-5b 
(R.: 2a); {Hbr 4, 12};  
Łk 11, 37-41 

Ewangelia jest potęgą, Słowem Boga – Słowem mocnym, którego nie da się 

nie słyszeć. Jednak wielu słysząc – odrzuca lub fałszuje, zapomina lub zmienia 
sens, ... Ile razy zachodzimy w głowę, jak przekazać innym Ewangelię tak, by 

była dla nich „lekkostrawna”, jak opakować tę Prawdę, by była możliwa do 

przyjęcia... Tymczasem opakowanie Prawdy to po prostu kłamstwo. Dopiero 
zdjęcie wszelkich opakowań ukazuje najpiękniejsze wnętrze, prowadzi do 

Stwórcy i do zjednoczenia z Nim. Czy zdarza mi się oddawać cześć 

stworzeniu, a nie Stwórcy? 
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 Rz 2, 1-11; Ps 62 (61), 2-3.6-

7.9 (R.: 13b); {J 10, 27};  
Łk 11, 42-46 

Kiedy ostatni raz kogoś osądziłam/-em? Jakie myśli mi wtedy towarzyszyły? 

Jak się czułam/-em? Co mogę uczynić zamiast sądzenia, gdy następnym razem 

pojawi się taka pokusa? 
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Wsp. św. Teresy z Ávila, 
dziewicy i doktora Kościoła. 

Rz 3, 21-29; Ps 130 (129), 1-6 
(R.: por. 7bc); {J 14, 6};  
Łk 11, 47-54 

Czym jest dla mnie sprawiedliwość? Jak realizuję ją w swoim życiu 

w odniesieniu do siebie oraz innych? Czy znaczy dla mnie „każdemu po 

równo” czy „według zasług”? Czy czuję się pewnie ze świadomością, że będę 

sądzony przez Boga według mojej wiary – wiernej i silnej? 
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Wsp. św. Jadwigi Śląskiej. 

Rz 4, 1-8; Ps 32 (31), 1-2.5.11 
(R.: por. 7); {Ps 32 (31), 22};  
Łk 12, 1-7 

Być jednoznacznym, czarno-białym, „tak-tak, nie-nie” – jak trudne jest to 

zadanie. Kiedy przestanę się usprawiedliwiać, fałszować, ukrywać błędy pod 
płaszczem dobrych uczynków – wtedy dopiero będę w stanie przyjąć 

przebaczenie i oczyszczenie od Tego, który mnie usprawiedliwia. Dlaczego 

usprawiedliwia? Bo w Niego wierzę. 
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Wsp. św. Ignacego 
Antiocheńskiego, biskupa 
i męczennika. 

Rz 4, 13.16-18; Ps 105 (106), 
6-9.42-43 (R.: por. 8a); {J 15, 
26b.27a};  
Łk 12, 8-12 

Zatrzymaj się dziś na chwilę w swoim biegu zajęć, zadań, spotkań i pomyśl, 

dlaczego to robisz. Czy z rozpędu – bo się podjąłem, czy dla własnej 

satysfakcji, czy może z chęci poważania u innych. Gdzie w tym wszystkim 
jest Twoja wiara? Dla Boga nie jest ważne, jak bardzo zapełniony jest Twój 

kalendarz – On pragnie Twojej wiary. Zatrzymaj się więc i spójrz w Jego 

oczy. Z wiarą, z nadzieją, z miłością, ... 
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29. Niedziela zwykła.  

Iz 53, 10-11; Ps 33 (32), 4-
5.18-20.22 (R.: por. 22); Hbr 
4, 14-16; {Mk 10, 45};  
Mk 10, 35-45 

Jakie uczucia budzi w nas lektura dzisiejszej Ewangelii? Mam wrażenie, że 

dość często irytację na „nieznośnych” braci, którzy próbują zagwarantować 

sobie ciepłe posadki w niebie, … Tymczasem przyjrzyjmy się ich motywacji. 
Oni pragną prawdziwej bliskości z Panem. Co więcej, są świadomi jej 

konsekwencji – cierpienia. Czy moje pragnienie bliskości z Bogiem jest pełne 

i bezwarunkowe? Czy jego granicą jest właśnie cierpienie, dyskomfort, brak, 
…  
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Wsp. bł. Jerzego Popiełuszki, 
prezbitera i męczennika. 

Rz 4, 20-25; Łk 1, 68-75 (R.: 
por. 68); {Mt 5, 3};  
Łk 12, 13-21 

Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, którego dziś w liturgii wspominamy 

jest przykładem człowieka wielkiej wiary i ufności. Swoim życiem i śmiercią 
odważnie zaświadczył, że żadne bezpieczne układy z tym światem, żadne 

ciche przyzwolenie na zło nie jest możliwe dla tego, kto uwierzył Bogu, Bogu 

który jest Prawdą i wartością najwyższą. Zło przezwyciężał siłą dobra, bo 

dobro zawsze ostatecznie zwycięża. Zobacz dziś te miejsca w sobie, sytuacje 

w których dobro w Tobie wygrało. Bądź wdzięczny i proś o więcej. 
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Wsp. św. Jana Kantego. 

Rz 5, 12.15b.17-19.20b-21; Ps 
40 (39), 7-10.17 (R.: por. 8a i 
9a); {Łk 21, 36};  
Łk 12, 35-38 

„O ileż obficiej spłynęła łaska ...” Czasami dociera do mnie, że u Boga 
miłosierdzie jest przed sprawiedliwością. Gdyby Bóg postępował ze mną 

według sprawiedliwości a nie według miłosierdzia ... Ile razy ja w swojej 

modlitwie traktuję Go jak kogoś kto kalkuluje, odlicza, waży moje życie. 
A tymczasem u Niego jeszcze obficiej rozlewa się łaska … 
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Wsp. bł. Jakuba Strzemię, 
biskupa. 

Rz 6, 12-18; Ps 124 (123), 1-8 
(R.: por. 8a); {Mt 24, 42a.44};  
Łk 12, 39-48 

Lubimy tworzyć różne zasady i reguły postępowania. A Jezus mówi, że nie 

będzie tak jak my chcemy – spełni się wola Boga Ojca. Czasem łatwiej ją 
rozpoznać, czasem trudniej, ale zawsze musimy oddawać swoje życie dla jej 

pełnienia. Pamiętasz pierwszy drogowskaz? Jezus Chrystus jest moim 

Światłem i Życiem oraz jedyną Drogą do Ojca; Przyjąłem Go jako mojego 
Pana i Zbawiciela; oddaję Mu swoje życie, aby nim kierował. 

2
2
.1

0
 

Wsp. św. Jana Pawła II, 
papieża. 

Rz 6, 19-23; Ps 1, 1-4.6 (R.: 
por. Ps 40 (39), 5ab); {Łk 12, 

49};  
Łk 12, 49-53 

„Wierzyć znaczy widzieć rzeczy tak, jak widzi je Bóg, mieć udział w Bożej 

wizji świata i człowieka. Światło wiary jest w nas promieniem światła Ducha 

Świętego.” (Jan Paweł II). Bóg pragnie by ogień wiary zapłonął w nas i trwał. 

Boże proszę Cię byś każdego dnia, pomimo moich słabości, rozpalał we mnie 

pragnienie podążania za Tobą i Twoją wolą. 
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Rz 7, 18-24; Ps 119 (118), 
66.68.76-77.93-94 (R.: por. 
68b); {Por. Mt 11, 25};  
Łk 12, 54-59 

Jezus przypomina nam dziś, że nasze życie duchowe i znaki Bożej woli w nim 

są nie mniej realne niż świat przyrody. Te znaki możemy odbierać naszym 
umysłem, oświeconym przez Ducha Świętego – dlatego wołamy dziś 

w psalmie: „naucz mnie Twoich ustaw”. Oczywiście, nie wystarczy rozpoznać 

wolę Bożą (Światło), potrzeba też za nią pójść (Życie). Zawsze będziemy się 
zmagać wewnętrznie, by Światło stawało się Życiem – jak pokazuje to św. 

Paweł. Za jego przykładem, dziękujmy Jezusowi, że uzdalnia nas do 

pokonywania ograniczeń i pożądliwości naszego słabego ciała. 
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Rz 8, 1-11; Ps 24 (23), 1-4b.5-
6 (R.: por. 6); {Ez 33, 11};  
Łk 13, 1-9 

Wychowujemy się dla Nieba. Jesteśmy dziećmi Króla. Mamy panować nad 

światem, ale jest to niemożliwe dopóty, dopóki nie zapanujemy nad sobą 

i swoim ciałem. Tylko Duch może w nas to uczynić. Dlatego potrzebujemy 

stale wracać na drogę Pana, słuchać go i wydawać owoc. Nie ociągaj się 

siekiera przyłożona jest do pnia! 
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30. Niedziela zwykła.  

Jr 31, 7-9; Ps 126 (125), 1-6 
(R.: por. 3); Hbr 5, 1-6; {Por. 2 
Tm 1, 10b};  
Mk 10,46-52 

„Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał”. Czy 
w dzisiejszym świecie mam odwagę wołać do Boga o dar jasnego widzenia, 

o wyprowadzenie z ciemności do światła?  
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Rz 8, 12-17; Ps 68 (67), 2.4.6-
7b.20-21 (R.: por. 21a); {J 17, 
17ba};  
Łk 13, 10-17 

Czy bycie animatorem nie staje się dla mnie zwykłą pracą, w której 

zdobywam kolejne stopnie awansu? Czy nie robię sobie „dnia wolnego” od 

bycia dla moich braci i sióstr? Czy nie żądam wynagrodzenia i urlopów za 
trudy poniesione dla wspólnoty? Znamienne jest, że nasz nowy moderator 

diecezjalny przywitał animatorów słowami: „słudzy nieużyteczni jesteśmy”. 

2
7
.1

0
 

Rz 8, 18-25; Ps 126 (125), 1-6 
(R.: por. 3a); {Por. Mt 11, 25};  
Łk 13, 18-21 

Czasem ulegamy złudzeniu, że życie z Bogiem powinno być wolne od 

cierpienia. Ale tak nie jest. Owoce naszego grzechu i naszej małości są 

niszczące. A jednak mimo tego grzechu i małości mamy przywilej nadziei. 

Daleko naszej wierze do wielkiego drzewa. Może całe życie będzie nam dane 
przeżyć jedynie z ziarnkiem gorczycy w sercu. Niemniej jednak, 

z wytrwałością oczekujmy Bożego ratunku – zbawienia. 
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Święto Świętych Apostołów 
Szymona i Judy Tadeusza. 

Ef 2, 19-22; Ps 19 (18), 2-5 
(R.: 5a);  
Łk 6, 12-19 

„A moc wychodziła z Niego i uzdrawiała wszystkich” – te słowa są jak 

balsam, jak plaster kojący na ranę. Medytujmy dziś to słowo, niech ono w nas 

wniknie, wsiąknie, niech nas przemieni. Doświadczmy potęgi Jego 
uzdrowienia. 
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Rz 8, 31b-39; Ps 109 (108), 
21-22.26-27.30-31 (R.: 26b); 
{Łk 19, 38};  
Łk 13, 31-35 

Nie ma nigdzie takiej mocy, która byłaby w stanie tak naprawdę mi zagrozić. 
Słowa św. Pawła pokazują jak bezpieczni jesteśmy trwając przy Bogu. 

A Jezus pokazuje to w praktyce odpowiadając ostro i z pewnością na groźby 

Heroda. My także możemy iść z taką pewnością jak Jezus. Wykonam krok do 

przodu w zaufaniu Bogu i stanę w obliczu tego, co dziś mi zagraża, wierząc że 

moje bezpieczeństwo jest w ręku najlepszego Opiekuna. 
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Rz 9,1-5; Ps 147B, 12-15.19-
20 (R.: por. 12a); {J 10, 27};  
Łk 14, 1-6 

Czy nie jestem jak naród wybrany? Tyle dobrodziejstw otrzymanych od Pana, 
tyle wyjawionych mi Prawd, a ja wciąż czasem myślę, że nie wolno uzdrawiać 

w szabat... Pragnę dziś pomyśleć o osobach, które są dla mnie jak św.Paweł – 

o osobach, które tak gorliwie pragną mojego zbawienia, i podziękować Bogu 
za nich. Chcę także nauczyć się od Chrystusa takiej gorliwości i miłości, by 

móc prawidłowo interpretować Boże Prawo. 
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Rz 11, 1-2a.11-12.25-29; Ps 
94 (93), 12-13a.14-15.17-18 
(R.: por. 14a); {Mt 11, 29ab};  
Łk 14, 1. 7-11 

Paweł w dzisiejszym czytaniu z listu do Rzymian niesamowicie pisze o tym, 
co możemy teraz obserwować. Czy aż tak się potknęliśmy, żeśmy całkiem 

upadli?? Trzeba nam się zebrać w całości, żeby stać się świadkami! Trzeba 

pójść za Panem, jedynym Bogiem. Trzeba być pokornym. Bo Pan nie odrzucił 
nigdy nas, których wybrał przed wiekami. A czy my nie odrzucamy Jego? 

Zobacz, Pan Bóg mówi: „Dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne”. 
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Uroczystość Wszystkich 
Świętych. 

Ap 7, 2-4.9-14; Ps 24 (23), 1-
4b.5-6 (R.: por. 6); 1 J 3, 1-3; 
{Mt 11, 28};  
Mt 5, 1-12a 

Oni już nie wierzą. Oni wiedzą. Znają Prawdę. Przebywają w Miłości. 
Wiedzą, co znaczy być podobnym do Ojca. Dziś spotyka się Kościół 

wierzących i wiedzących. Pielgrzymujących i odpoczywających. Żyjących 

i żyjących NAPRAWDĘ. 
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Wsp. Wszystkich Wiernych 
Zmarłych. 

2. Msza: Dn 12,1-3; Ps 42 
(41), 2-3.5; Ps 43 (42), 3.4 (R.: 
por. Ps 42 (41), 3a); Rz 6, 3-9; 
{J 3, 16};  
J 11, 32-45 

Podobno każdy (lub prawie każdy) boi się śmierci. Śpiewamy tyle pięknych 

piosenek o tym, jak to Jezus pokonał śmierć, o tym jak my wszyscy 

zmartwychwstaniemy, ale jak przychodzi co do czego to opanowuje nas 
strach. Strach przed tym, co nieznane? Strach przed sądem? Czy może strach 

przed niedokończonymi sprawami? Wspomnienie wszystkich wiernych 

zmarłych przypomina nam o tym, że umieramy po to, by kiedyś 
zmartwychwstać, spotkać Boga twarzą w twarz i być szczęśliwym całą 

wieczność. Tylko czy ja wierzę w to naprawdę? 
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Rz 12, 5-16a; Ps 131 (130), 1-
3; {Mt 11, 28};  
Łk 14, 15-24 

Jesteś animatorem. Wiesz więcej, przeżyłeś więcej, umiesz więcej. Jesteś 

o krok dalej od tych, których Ci powierzono. Dostałeś zapewne wiele darów 

i talentów, którymi masz służyć. Co u Ciebie powoduje ta świadomość? Kim 

jesteś w swoich oczach? Czy możesz o sobie powiedzieć, że jesteś wciąż 

człowiekiem pokornym? Że im więcej dostajesz, tym więcej uczy Cię to 
pokory? 
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Wsp. św. Karola Boromeusza, 
biskupa. 

Rz 13, 8-10; Ps 112 (111), 1-
5.9 (R.: por. 5a); {1 P 4, 14};  
Łk 14, 25-33 

Panie Jezu, czyż nie wyznaczasz dziś zaporowej „ceny” za bycie Twoim 

uczniem? Czego ode mnie oczekujesz? Bym był zdolny i gotowy na Twoje 
wezwanie, w imię prawdy sprzeciwić się woli rodziców, małżonka, 

rodzeństwa, dzieci? Bym godził się na cierpienie – zwłaszcza to ode mnie 

niezależne? Bym prawdziwie, a nie tylko w deklaracjach starał się o godne 
i piękne życie mimo mojej grzeszności i słabości? A może po prostu 

przestrzegasz, że droga z Tobą to wyprawa w nieznane, równie pasjonująca co 

niekomfortowa. 
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Rz 14, 7-12; Ps 27 (26), 

1.4.13-14 (R.: por. 13); {Mt 11, 
28};  
Łk 15, 1-10 

Pan kocha zagubione owce, ale to nie znaczy, że przestaje kochać te 99. 

A kiedy idzie szukać tej jednej pewnie byłoby Mu miło w towarzystwie 99 

owiec, które pójdą razem z Nim. Czy gotów jesteś opuścić przytulną zagrodę 
i pójść na poszukiwanie razem z Panem? Czy ogrzejesz Go swoją miękką, 

cieplutką wełną w chłodną noc? Twoje serce, Jego serce i zagubiony człowiek, 

którego trzeba ogrzać bosko-ludzką miłością. 
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 Rz 15, 14-21; Ps 98 (97), 1-4 

(R.: por. 2); {1 J 2, 5};  
Łk 16, 1-8 

Jestem zarządcą a nie właścicielem tego, co posiadam w życiu. Czy potrafię 

używać ich do dobrego celu? Czy potrafię być wierny w małych sprawach? 
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Rz 16, 3-9.16.22-27; Ps 145 
(144), 2-5.10-11 (R.: por. 1); 
{2 Kor 8, 9};  
Łk 16, 9-15 

Zacznij od podstaw – od znaku krzyża rano, od uśmiechu do spotkanych ludzi. 
Przyjrzyj się swojej pracy, nauce, relacjom – bądź w tym uczciwy i wierny. 

Jako animator jesteś powiernikiem wspólnoty – bądź dobrym zarządcom tej 

„winnicy”. 

 


