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PONIEDZIAŁEK 
PRZEMYŚL: 

A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych 
braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”. 

DZIAŁAJ: 
Na dobry początek zmagań zróbcie dziś nawzajem mały gest miłości. 

WTOREK 
PRZEMYŚL: 

…i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. 

DZIAŁAJ: 
Miłość to ogromny dar. Walczcie o to, aby ją zachować. Przeproście się za swoje 
ostatnie „humory”. 

Przed nami kolejny Wielki Post. Zachęcam 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: 

Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was 
przyjaciółmi. 

DZIAŁAJ: 
Z przyjaciółmi chcemy dzielić czas, radości i smutki. Podzielcie się dziś 
wzajemnie dwiema radościami i jedną troską. 



CZWARTEK 
PRZEMYŚL: 

Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. 

DZIAŁAJ: 
Jesteśmy często otoczeni ludźmi. Znajomymi, przyjaciółmi, rodziną. 
Zadzwońcie do kogoś, z kim już dawno się nie rozmawialiście. 

PIĄTEK 
PRZEMYŚL: 

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.  

DZIAŁAJ: 
Czasem trudno jest wyciągnąć dłoń na zgodę. Dużo łatwiej jest się pokłócić 
i w tym trwać. Pomódlcie się za tych, z którymi Wam nie po drodze. 

SOBOTA 
PRZEMYŚL: 

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. 

DZIAŁAJ: 
Nie mamy być idealni dla innych, nie musimy być wolni od wad. Mamy być 
doskonałymi w miłości. Powiedzcie dzisiaj, co w sobie najbardziej cenicie. 

NIEDZIELA 
PRZEMYŚL: 

«To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!»  

DZIAŁAJ: 
Posłuchajcie Ewangelii, zastanówcie się nad nią. A potem… napijcie się razem 
ulubionego napoju. 


