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PONIEDZIAŁEK 
PRZEMYŚL: 

Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie,  
a będzie wam odpuszczone. 

DZIAŁAJ: 
Nieraz telewizja staje się przyczyną naszych złości. Wyłączcie dziś TV, a zyskany 
czas spędźcie ze sobą. 

WTOREK 
PRZEMYŚL: 

Największy z was niech będzie waszym sługą. 

DZIAŁAJ: 
Służba sobie nawzajem w małżeństwie to coś pięknego. Jak możecie sobie służyć 
nawzajem? W czym pomóc? 

Zachęcam Was do wzięcia udziału w drugiej edycji „Małżeńskiego 
wyzwania”! Krótkie zadania dla męża i żony, które mogą stać się pomocą 
w pięknym przeżyciu tego świętego czasu.  

PRZEMYŚL fragment Ewangelii  
i POMÓDL się nim.  
Następnie DZIAŁAJ! 

Powodzenia! :-)

ŚRODA 
PRZEMYŚL: 

Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim,  
niech będzie waszym sługą. 

DZIAŁAJ: 
Jeśli wczoraj wymyśliliście, w jaki sposób możecie sobie służyć, to dzisiaj 
spróbujcie to zrealizować! Uda się Wam! :) 



CZWARTEK 
PRZEMYŚL: 

Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!” 

DZIAŁAJ: 
Ze słuchaniem to czasem u nas kiepsko. Dziś dzień na „5”!  
5 minut - żona słucha męża. 5 minut - mąż słucha żony. 

PIĄTEK 
PRZEMYŚL: 

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”.  

DZIAŁAJ: 
Piątek. Wybierzcie się na Drogę Krzyżową. W naszej parafii o 8.45 i 17.15.  
Nie dacie rady? To może chwila adoracji? Dzisiaj od 18.45 do 20.00. 

SOBOTA 
PRZEMYŚL: 

Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. 

DZIAŁAJ: 
Czy bycie razem za bardzo nie spowszedniało? Powiedz „Kocham Cię” swojej 
żonie/swojemu mężowi. 

NIEDZIELA 
PRZEMYŚL: 

Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został.  
Pozostał tam zatem dwa dni.   

DZIAŁAJ: 
Samarytanie w Ewangelii przychodzą do Jezusa. My też mamy do siebie 
przychodzić. Wybierzcie się, drodzy małżonkowie, na spacer niedzielny. 
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