
Poniedziałek, 11 czerwca - św. Barnaby 

Mt 10,7-13 

 

«Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, 

wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! 

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani 

miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani 

sandałów, ani laski! Wart jest bowiem robotnik swej strawy. 

A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest 

godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. 

Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, 

niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz 

powróci do was». 

 

 



Rozważanie: 

Mocny w Bogu 

1. „Idźcie i głoście”. W Ewangelii Mateusza scena powołania i rozesłania 

Apostołów następuje po opisie cudów dokonywanych przez Jezusa. Teraz Syn 

Boży obdarza uczniów tą samą mocą, którą i On posiada. To nie jest relacja 

przełożony – podwładny: ja mogę więcej, a tobie daję tylko pewne ograniczone 

kompetencje, ale całkowicie partnerska, przyjacielska współpraca. Jezus i Jego 

Apostołowie ramię w ramię mają głosić nadchodzące królestwo Boże. Czy 

Jezusowe wołanie: Idź i głoś porusza i moje serce? Czy wierzę, że i mnie Bóg 

obdarza mocą konieczną do bycia świadkiem Jego Dobrej Nowiny? 

2. „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!” Apostołowie, którzy długi czas 

przebywali w obecności Mesjasza, rozumieli sens darmowości, o której On 

mówił. Jezus sam był zapłatą za ich wszystkie wysiłki w głoszeniu Ewangelii. 

Jednak nie sposób nie zauważyć, że religijność może też stać się dobrym 

pomysłem na biznes. Tylko że w takiej „odpłatnej” religijności nie ma już 

Chrystusa. Do mnie należy wybór: albo złoto i srebro, albo Bóg. Co wybieram? 

3. „Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz”. Jezus, 

obdarzając uczniów mocą do uzdrawiania chorych i wskrzeszania umarłych, 

nadaje też im wielką godność: jeśli kto na to zasługuje, temu udzieli się pokój, 

który wypełnia serce Apostoła. Ten pokój jest godnością dziecka Bożego. Czy 

dbam o pokój w moim sercu? Tylko w ten sposób, pielęgnując w sobie Boży 

pokój, będę wzrastał do wolności, do pełni piękna mojego człowieczeństwa. 

Czy mam świadomość, że Bóg ze mną współpracuje we wszystkim dla mojego 

dobra? Czy nie ograniczam sam siebie w mocy, którą On pragnie mnie obdarzać? 



Wtorek, 12 czerwca 

Mt 5,13-16 

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic 

się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. 

Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze.  

Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby 

świeciła wszystkim, którzy są w domu.  

Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki  

i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie». 

 

 



Rozważanie: 

Chwała 

1. „Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłem świata”. Sól jest dobra, ale 

wtedy, kiedy jest dodana do potrawy. Sama dla siebie do niczego nie służy. 

Światło też samo dla siebie nie jest dobre, ale jest potrzebne, dla roślin, dla 

zwierząt, dla ludzi. Tak samo i ja nie żyję sam dla siebie. Moja dobroć, talenty, 

mój czas, jeśli nie będę ich udzielać innym, zmarnują się, do niczego się nie 

przydadzą. 

2. „Aby świeciła wszystkim, którzy są w domu”. Jestem światłem dla tak wielu 

osób. Moja dobroć, życzliwość, troskliwość, cierpliwość, oświecają życie tak wielu 

ludzi, najbliższej rodziny, przyjaciół, nawet nieznajomych, których codziennie 

spotykam. 

3. „Aby chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”. Moje światło nie służy do 

tego, by mnie samego oświetlać, by inni mnie widzieli w świetle reflektorów  

i mnie chwalili. Moje światło jaśnieje przed ludźmi, a jego promień skierowany 

jest na Boga. Jeśli, widząc moje dobre uczynki, inni chwalą nie mnie, ale Ojca 

naszego, który jest w niebie, to wtedy jestem jaśniejącym światłem. 

Zastanowię się, czy jestem solą, czy jestem światłem dla innych? Ani sól, ani 

światło nie są celem samym w sobie, ale są narzędziami niezbędnymi do 

osiągnięcia innych celów. Sól ziemi i światło świata są po to, byśmy Bogu oddali 

chwałę, a oddając Mu chwałę, zapragnęli przebywać z Nim w wieczności, w Jego 

królestwie. 



Środa, 13 czerwca – św. Antoniego 

Mt 5,17-19 

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem 

znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia 

nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się 

wszystko spełni. 

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby 

tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia  

i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim». 



Rozważanie: 

Wierność 

1. „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków”. Bóg jest wierny 

samemu sobie. Jego prawa i przykazania są wieczne i nieodmienne. Czy w moim 

życiu szanuję wierność Boga? Czy, kiedy jestem świadomy, że łamię jakieś Boże 

przykazanie, to mam odwagę przyznać się do tego przed sobą? Czy może raczej 

staram się znaleźć usprawiedliwienie dla swojego postępowania, interpretując 

Słowo Boże na własną korzyść tak, by zagłuszyć wyrzuty sumienia? 

2. „Nie znieść, ale wypełnić”. Wypełnianie Słowa Bożego bywa trudne. Najlepiej 

świadczy o tym ofiara Jego własnego Syna. Czy jestem gotowy na to, by 

wypełniać Boże Prawo w moim życiu, czy raczej staram się je zmieniać wtedy, 

kiedy jest dla mnie niewygodne? Czy czasem nie myślę, że sam wiem lepiej, co 

Bóg chciał do mnie w danym momencie powiedzieć? 

3. „Kto je wypełnia i uczy wypełniać”. Pan Bóg na tyle objawia mi swoją wolę  

i swoje Prawo, na ile ja się otwieram na Jego objawienie. Kiedy do Jezusa 

przychodzili różni ludzie z wątpliwościami, On od razu wiedział, czy ich pytania są 

szczere i wynikają z pragnienia poznania prawdy, czy raczej są płytkie, stawiane  

z premedytacją, i tak zadawane, żeby uzyskać taką odpowiedź, jaka będzie na 

rękę pytającemu. Co jest w moim sercu, kiedy przychodzę z pytaniami do Jezusa? 

Otwartość na Jego wolę czy raczej determinacja do osiągnięcia własnych 

zamierzeń? 

Zastanowię się dziś nad tym, co to oznacza, że Bóg jest wierny samemu sobie.  

W jaki sposób wpływa to na moją relację do Niego? 

 



Czwartek, 14 czerwca – bł. Michała Kozala 

Mt 5,20-26 

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie  

i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. 

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj!”; a kto by się dopuścił 

zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego 

brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, podlega Wysokiej 

Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego. 

Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój 

ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź  

i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. 

Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię 

przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do 

więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz 

ostatniego grosza». 

 

 

 

 



Rozważanie: 

Serce 

1. „A Ja wam powiadam”. Jesteśmy z Jezusem na górze. W dole 

kłębią się podążające za Nim tłumy, a On siada na szczycie wzniesienia, może na 

jakimś kamieniu, w cieniu pod drzewem, bo na pewno jest gorąco. 

Przystępują do Niego Jego uczniowie. Jezus zaczyna nauczać. Pewnie ci, którzy 

zostali daleko w dole, nie słyszą Jego mowy, ale uczniowie są blisko i każde słowo 

Mistrza zapada głęboko w ich serce. On im mówi o błogosławieństwach, o soli 

ziemi i świetle świata, o wypełnieniu Prawa i wreszcie o przykazaniach: nie 

zabijaj, nie cudzołóż, nie przysięgaj fałszywie. Czy jestem teraz blisko Jezusa, czy 

słucham uważnie Jego słów, starając się dokładnie je zapamiętać, nawet jeśli 

jeszcze wydają się być dla mnie trudne? Czy pragnę, z całego serca, według tych 

słów żyć? 

2. „Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa”. Jezus zna moje serce i ocenia 

mnie według mojego serca, nie w porównaniu do innych. Nie wolno mi 

usprawiedliwiać mojego złego postępowania, mówiąc, że przecież wszyscy tak 

robią. 

3. „Najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim”. Czy zdarza się, że czuję się 

traktowany niesprawiedliwie, niesłusznie oskarżany, że moje intencje są źle 

rozumiane? Czy potrafię w takich chwilach przemilczeć moje „racje”, powierzając 

konflikt Bogu tak, by On mógł z niego wyprowadzić dobro? Czy jest we mnie wola 

do tego, by pierwszemu wyciągać rękę do zgody, nawet jeśli wiem, że „to nie 

moja wina”? Czy ufam, że na moim przebaczeniu Bóg potrafi zbudować 

piękną relację, potrafi odmienić serce moje i drugiej osoby, zaprowadzić pokój? 

Jezus mówi, że wola pojednania jest cenniejsza od wszystkich ofiar, jakie 

mógłbym złożyć na Jego ołtarzu. 



Pomyślę teraz o relacjach, które są szczególnie trudne w moim życiu. Powierzę je 

Bogu, wyznam Mu szczerze, dlaczego w moim sercu jest może gniew czy żal do 

pewnych osób. Nie będę przed Nim udawać, że wszystko jest w porządku, ale 

szczerze opowiem o tym, co się nie układa, z czym mam trudność. Otworzę przed 

Nim serce, by On mógł wejść w trudną sytuację i ją uzdrowić. 



Piątek, 15 czerwca   

Mt 5,27-32 

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto 

pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. 

Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od 

siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby 

całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci 

powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, 

gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. 

Powiedziano też: „Jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list 

rozwodowy”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę – poza 

wypadkiem nierządu – naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za 

żonę, dopuszcza się cudzołóstwa». 

 

 



Rozważanie: 

Przyzwyczajenie 

1. „Słyszeliście, że powiedziano“. Jeśli długo znam jakieś nakazy, przykazania, to 

przyzwyczajam się do nich, nie są już dla mnie tak stanowcze, jak na początku, po 

pewnym czasie zaczynam je po trochu naginać czy omijać. Trochę jak z jazdą 

samochodem: przejeżdżam na żółtym świetle, odbieram telefon prowadząc, 

wyprzedzam na ciągłej. Jest prawdopodobne, że kierowca z wieloletnim 

doświadczeniem nie zdałby egzaminu na prawo jazdy, bo przepisy drogowe 

już nie są dla niego tak „kategoryczne“, jak kiedyś. 

2. „A ja wam powiadam”. Jezus, nauczając na górze, przypomina, że Boże 

przykazania są tak samo żywe i ważne, jak wtedy, kiedy Bóg przekazywał je 

Mojżeszowi na górze Synaj. Co więcej, jeszcze mocniej podkreśla ich doniosłość, 

ich prawdziwe znaczenie. Nie cudzołóż. Czy nie zdarza mi się patrzeć pożądliwie? 

Czy mam świadomość, że to pierwszy krok do grzechu? Czy raczej jestem do tego 

przyzwyczajony, uważam, że to normalne? 

3. „Lepiej bowiem jest dla ciebie”. Może być tak, że jestem przywiązany, 

przyzwyczajony do grzechu tak, jak jestem przywiązany do własnego oka i ręki. 

Jezus mówi radykalne, szokujące słowa: nie tylko wyłup oko i odetnij rękę, ale 

jeszcze odrzuć je od siebie. Mówi to po to, by do głębi poruszyć słuchających. Czy 

potrafię sobie wyobrazić, że wyłupuję sobie oko? A czy potrafię sobie wyobrazić, 

że odrzucam od siebie sytuację, która jest grzechem, a która może trwa już od 

wielu lat, w którą zdążyłem już wrosnąć? 

Słowa Jezusa, choć trudne, są potrzebne, po to, bym ich słuchał, a słuchając, 

wybierał drogę życia, drogę miłości, nawet, jeśli jestem przywiązany do spraw czy 

rzeczy, które odciągają mnie w innym kierunku. 



Sobota, 16 czerwca 

Mt 5,33-37 

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz 

dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie – 

ani na niebo, bo jest tronem Boga; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; 

ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie 

przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym. 

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi». 

 

 



Rozważanie: 

Mowa 

1. „A Ja wam powiadam”. Wciąż jestem z Jezusem na górze. Siedzę tuż obok 

Niego, pomiędzy Jego najbliższymi przyjaciółmi i słucham uważnie Jego mowy. 

Słowa, które wypowiada, są przeznaczone na czas, kiedy Jego już nie będzie 

wśród uczniów w ziemskiej postaci. Są niejako Jego testamentem dla nich. Jezus 

poucza swoich najbliższych, jak mają żyć, jakimi zasadami się kierować. Dzisiaj 

porusza sprawę przysięgania i mowy.  

2. „Wcale nie przysięgajcie”. Kiedy jestem w kryzysowej sytuacji, czy nie zdarza 

mi się składać Bogu obietnic, że, jeśli mi pomoże, to ja Mu się odwdzięczę w ten 

czy inny sposób? Ale po pierwsze, co takiego mogę zrobić dla Boga, który jest 

Stwórcą i Panem całego świata? Co takiego Ja mogę, czego On nie potrafi? A po 

drugie, często takie obietnice, niestety, są bez pokrycia. Bóg jest wierny samemu 

sobie. Ja nie zawsze dochowuję wierności własnym słowom. Dlatego należy 

wystrzegać się przysięgania. Skąd wiem, że będę w stanie wypełnić to, co 

przysiągłem? Czy ode mnie to w ogóle zależy? 

3. „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie”. Czy pamiętam, że słowa, które 

wypowiadam, mogą mieć ogromny wpływ na innych? Że, jeśli będę ich 

niewłaściwie używał, mogą ranić, krzywdzić. Lepiej jest zawsze powiedzieć o kilka 

słów za mało niż za dużo. 

Poproszę Ducha Świętego, by był w moich słowach, by uczył mnie tej mowy,  

o której wspomina Jezus: „Tak, tak; nie, nie”. Poproszę Go o rozwagę  

i mądrość w mowie. 

 



Niedziela, 17 czerwca 

Mk 4,26-34 

 

Jezus mówił do tłumów: 

«Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. 

Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. 

Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne 

ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na 

żniwo». 

Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je 

przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest 

najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się 

większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne 

gnieżdżą się w jego cieniu». 

W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez 

przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim 

uczniom. 



 

Komentarz 

Kontekst: Czwarty rozdział Markowej Ewangelii to przypowieści, w których Jezus, 

posługując się obrazami, szkicuje rzeczywistość Królestwa Bożego.  

1. Po raz pierwszy Jezus odnosi przypowieści do królestwa Bożego. Tłum na 

brzegu jeziora otrzymuje przypowieści jako odpowiedź na wątpliwości 

powodowane pozorną nieobecnością panowania Bożego. 

Królestwo Boże w Ewangelii św. Marka: W pierwszej części Ewangelii św. Marka 

występują zapowiedzi królestwa Bożego, w drugiej natomiast została poruszona 

kwestia warunków wchodzeniu do niego. Granicę między tymi częściami stanowi 

Piotrowe wyznanie wiary w mesjańską godność Jezusa (Mk 8,27–29). Oznacza to, 

że wyznanie wiary w Jezusa jako Mesjasza stanowi moment nadejścia 

zapowiadanego dotychczas królestwa Bożego, które identyfikuje się z osobą 

Mesjasza (Mędala). Wejście do królestwa Bożego stanowi metaforę oznaczającą 

przyjęcie synostwa Bożego Jezusa przez wiarę; od tego momentu Jezus podaje 

swym zwolennikom szczególne wymogi jako warunek wejścia do królestwa 

Bożego: domaga się bezwzględnej lojalności w godzinie próby (8,34–38), 

przyjęcia królestwa sercem prostym i czystym (10,13–16), wyrzeczenia się 

przywiązania do dóbr materialnych (10,17–25). Jezus odrzuca przy tym zabiegi 

dyplomatyczne (prośba matki synów Zebedeusza), rywalizację o władzę  

(10,41–45), a przyjęcie przykazania miłości jako największego przykazania uznaje 

za zbliżenie się do królestwa Bożego (12,28–34).  

2. Znaczenie przypowieści o zasiewie wiąże się z koniecznością długiego  

i pełnego napięcia oczekiwania na rozwój Królestwa Bożego. Ale może też być 

odniesiona do samego słuchania słowa Bożego. Nie od razu można się cieszyć 

owocami właściwego słuchania tego słowa, medytowania nad nim, odnoszenia 



go do codziennego życia. Między słuchaniem a wydawaniem owoców jest czas 

wzrastania. Nie można tego okres pominąć, ani nawet przyspieszyć. Samo 

słuchanie i zachowywanie w sercu usłyszanego słowa jest potrzebne dla przejścia 

do kolejnych etapów. Podobnie jak dla uczniów konieczne było przebywanie  

z Jezusem, aby mogli wykonywać powierzone im zadania głoszenia słowa  

i wyrzucania demonów, tak również dla nas nieodzowne jest przebywanie  

w obecności Jezusa, polegające na nieefektownym poświęcaniu czasu i sił 

lekturze Pisma Świętego, medytacji, modlitwie i kontemplacji (Malina). 

3. W drugiej przypowieści jest mowa o ziarnie gorczycy czarnej, które jest 

powszechnie uważane za jedno z najmniejszych ziaren, z którego wyrasta 

potężny krzew (z łodygami osiągającymi wysokość nawet 2,5 m, na ogół jednak 

ok. 60 cm). Jest to obraz chętnie stosowany w starożytnych przysłowiach, 

aforyzmach i w przypowieściach ewangelicznych (Mt 13,31; 17,20; Mk 4,30-31; 

Łk 13,18-19) najczęściej dla zilustrowania kontrastu pomiędzy skromnymi, 

niepozornymi, czasem nawet niewidocznymi początkami a ostateczną wielkością 

dzieła (Wojciechowska).  



Rozważanie: 

Nasienie 

1. „Jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię”. W Jezusowej przypowieści 

nieważne jest, kto tego dokonał – kto wrzucił nasienie w ziemię. To osoba 

zupełnie anonimowa. Nie jest ważne, kto sieje, ale ważne jest nasienie, które 

wzrasta i wydaje plon obfity, za sprawą Boga. Tak samo jest i z moim wysiłkiem  

w głoszeniu Ewangelii. Nie robię tego dla własnej zasługi, ale dla królestwa 

Bożego. 

2. „Najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi”. Czy zdarza mi się myśleć: 

przecież ja tego nigdy nie zrobię, to dla mnie za trudne, nie potrafię? A Bóg 

stworzył mikroskopijne ziarnko gorczycy, i sprawił, że wyrosło „większe od innych 

jarzyn”. Czego mi brakuje, by zaufać, że we mnie Bóg wszystko może? 

3. „W wielu takich przypowieściach głosił im naukę”. Jezus mówił do tłumów - 

setek, tysięcy ludzi - w przypowieściach. Siedział gdzieś w łodzi czy na górze, więc 

mógł być słyszany jedynie w kilku pierwszych rzędach. Reszta pewnie 

przekazywała Jego słowa „dalej”. Musiał więc mówić prosto i zrozumiale, żeby 

Jego nauka nie uległa zniekształceniu, zanim dotrze do tych z samego tyłu. Co 

jednak stoi na przeszkodzie, by być jednym z uczniów, zawsze obok Mistrza, 

słuchać Jego słów bezpośrednio od Niego samego? Jezus osobno objaśniał 

wszystko swoim uczniom. Co stoi na przeszkodzie, bym i ja był wśród uczniów, 

którym Jezus wszystko sam objaśnia? 

W tym tygodniu znajdę czas, by pójść na adorację Najświętszego Sakramentu – 

pół godziny, godzinę. Pójdę tam, by posłuchać Jezusa. 


