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PONIEDZIAŁEK 
PRZEMYŚL: 

Naprawdę mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo 
pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy. 

DZIAŁAJ: 
Pomyślcie o małżonkach rozdzielonych przez śmierć. Pomódlcie się za tych, 
którzy Was poprzedzili w drodze do wieczności. 

WTOREK 
PRZEMYŚL: 

Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy  
z serca swemu bratu. 

DZIAŁAJ: 
O dar przebaczenia warto nieustannie prosić. Zastanów się, czy jest coś,                
co ciągle Cię w Twoim współmałżonku drażni. Czy już o tym rozmawialiście? 

Dzisiaj był przygotowany inny tekst. Jednak sytuacja jest niezwykła. 
Kontynuujemy małżeńskie wyzwania. Gdyby jednak nie udało się któregoś                   
z nich zrealizować - nie martwcie się tym. Pamiętajcie, że największym 
wyzwaniem nadchodzących tygodni będzie świadectwo, że Wasze małżeństwo 
jest rzeczywiście małym DOMOWYM KOŚCIOŁEM - przez modlitwę                    
za siebie nawzajem, przez troskę o bezpieczeństwo swoje i innych. Trzymajcie 
się zdrowo i pamiętajcie, że Bóg - Miłość nas nie zostawia! 

ŚRODA 
PRZEMYŚL: 

Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, 
aż się wszystko spełni. 

DZIAŁAJ: 
Chrystus mówi o trwałości Prawa - Jego prawem jest Miłość! Walczcie o Waszą 
miłość! 



CZWARTEK 
PRZEMYŚL: 

Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? 

DZIAŁAJ: 
Odmówcie dzisiaj razem „Chwała Ojcu…” dziękując za to, że macie siebie 
nawzajem. 

PIĄTEK 
PRZEMYŚL: 
Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego 

znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary.  

DZIAŁAJ: 
Post, modlitwa i jałmużna to trzy tradycyjne praktyki pokutne. Podejmijcie dziś 
post w konkretnej, wspólnej intencji. Może ktoś z bliskich tego potrzebuje? 

SOBOTA 
PRZEMYŚL: 
A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: 

„Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!” 

DZIAŁAJ: 
Kończymy trzeci tydzień Wielkiego Postu. Pomódlcie się dziś o uchronienie                                          
od zarazy dla całego świata. 

NIEDZIELA 
PRZEMYŚL: 

Rzekł do niego: «Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?»  

DZIAŁAJ: 
Proste pytanie Jezusa. Jaka jest moja odpowiedź. Dzisiaj nie razem - dziś 
osobno. Zastanów się w tym czasie niepokoju nad stanem swojej wiary. 


