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J 21, 4-7
A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. 
Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Je-
zus. A Jezus rzekł do nich: Dzieci, macie coś 
do jedzenia? Odpowiedzieli Mu: Nie. On rzekł 
do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, 
a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnó-
stwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział 
więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miło-
wał: To jest Pan! Szymon Piotr, usłyszawszy, 
że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią 
szatę - był bowiem prawie nagi - i rzucił się 
wpław do jeziora. 

Łk 5, 4-5.10-11
Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wy-
płyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!. 
A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc 
pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz 
na Twoje słowo zarzucę sieci (…) Jezus rzekł 
do Szymona: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz 
łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zo-
stawili wszystko i poszli za Nim. 

THINK & PRAY
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Mt 16, 13-16
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipo-
wej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uwa-
żają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: 
Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jesz-
cze inni za Jeremiasza albo za jednego z pro-
roków. Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie 
uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty je-
steś Mesjasz, Syn Boga żywego. 

Mt 8, 24-27
A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, 
tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy 
przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: 
Panie, ratuj, giniemy! A On im rzekł: Czemu 
bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary? Potem, 
powstawszy, zgromił wichry i jezioro, i nastała 
głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni: Kimże 
On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu po-
słuszne?

J 6, 60.66-69
A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usły-
szeli, mówiło: Trudna jest ta mowa. Któż jej 
może słuchać? (...) Od tego czasu wielu uczniów 
Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł 
więc Jezus do Dwunastu: Czyż i wy chcecie 
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odejść? Odpowiedział Mu Szymon Piotr: Pa-
nie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia 
wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty 
jesteś Świętym Bożym.

J 20, 24-30
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didy-
mos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł 
Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: 
Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Je-
żeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ 
i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, 
i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwie-
rzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego 
byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, 
Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, 
stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! Następ-
nie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec 
i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój 
bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzą-
cym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: 
Pan mój i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: 
Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosła-
wieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Mt 9, 14-15
Wtedy podeszli do Niego uczniowie Jana 
i zapytali: Dlaczego my i faryzeusze dużo po-
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ścimy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus 
im rzekł: Czy goście weselni mogą się smucić, 
dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie 
czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy 
będą pościć.

J 1, 45-49
Filip spotkał Natanaela i powiedział do nie-
go: Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz 
w Prawie i Prorocy - Jezusa, syna Józefa, z Na-
zaretu. Rzekł do niego Natanael: Czy może 
być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu 
Filip: Chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Nata-
nael podchodzi do Niego, i powiedział o nim: 
Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma 
podstępu. Powiedział do Niego Natanael: Skąd 
mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię, 
zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figow-
cem. Odpowiedział Mu Natanael: Rabbi, Ty 
jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!

J 13, 1.4-5.12-15
Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by 
przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy 
swoich na świecie, do końca ich umiłował. (...) 
[Jezus], wiedząc, że Ojciec oddał Mu wszystko 
w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, 
wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy 



6

prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał 
wody do misy. I zaczął obmywać uczniom nogi 
i ocierać prześcieradłem, którym był przepasa-
ny. (...) A kiedy im umył nogi, przywdział szaty 
i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: 
Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie 
nazywacie „Nauczycielem” i „Panem”, i do-
brze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, 
Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy 
powinniście sobie nawzajem umywać nogi. 
Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak 
czynili, jak Ja wam uczyniłem.

Łk 11, 1-4
Rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz 
nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich 
uczniów. A On rzekł do nich: Kiedy będzie-
cie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci 
Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! 
Naszego chleba powszedniego dawaj nam 
na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, 
bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw 
nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli poku-
sie.

Łk 22, 39-42
Potem wyszedł i udał się, według zwycza-
ju, na Górę Oliwną; towarzyszyli Mu także 
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uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do 
nich: Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. 
A sam oddalił się od nich na odległość około 
rzutu kamieniem, padł na kolana i modlił się 
tymi słowami: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode 
Mnie ten kielich. Wszakże nie moja wola, lecz 
Twoja niech się stanie!

Mt 13,1-9
Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad 
jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy 
tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały 
lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przy-
powieściach tymi słowami: Oto siewca wyszedł 
siać. A gdy siał, niektóre [ziarna] padły na dro-
gę, nadleciały ptaki i wydziobały je.  Inne pa-
dły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały 
ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była 
głęboka.  Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły 
się i uschły, bo nie miały korzenia.  Inne zno-
wu padły między ciernie, a ciernie wybujały 
i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię 
żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie 
sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrot-
ny. Kto ma uszy, niechaj słucha! 

Droga, n. 1
Niech twoje życie nie mija bezpłodnie. — Bądź 
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pożyteczny. — Zostaw po sobie ślad. — Świeć 
światłem swojej wiary i miłości. Swoim życiem 
apostoła zmyj lepkie, brudne ślady pozosta-
wione przez plugawych siewców nienawiści. — 
I oświetlaj wszystkie ziemskie drogi ogniem 
Chrystusa, który nosisz w sercu.

Mt 5, 1-2.9.48
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy 
usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. 
Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi 
słowami: (…)Błogosławieni, którzy wprowa-
dzają pokój, albowiem oni będą nazwani syna-
mi Bożymi. (…) Bądźcie więc wy doskonali, jak 
doskonały jest Ojciec wasz niebieski. 

Droga, n. 301
Oto sekret. — Głośny sekret: te światowe 
kryzysy spowodowane są brakiem świętych. 
— Pan Bóg chce mieć garstkę „swoich” lu-
dzi w każdej ludzkiej dziedzinie działalności. 
— Wówczas... pax Christi in regno Christi — 
pokój Chrystusa w królestwie Chrystusowym. 

Mt 11, 7-8.12.15
(…) Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: Co-
ście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę koły-
szącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? 
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Człowieka w miękkie szaty ubranego? (…) od 
czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo 
niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni 
zdobywają je. (…) Kto ma uszy, niechaj słucha! 

Droga, n. 4
Nie mów: „Taki już jestem... To kwestia cha-
rakteru”. Nie — to kwestia braku charakteru. 
Bądź mężny — esto vir. 

Na początku rozważania
Panie mój i Boże mój, wierzę mocno, że jesteś 
tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. 
Uwielbiam Cię z najgłębszą czcią, proszę Cie-
bie o przebaczenie moich grzechów i o łaskę 
owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. 
Matko moja Niepokalana, święty Józefie, Oj-
cze i Panie mój, Aniele Stróżu mój, wstawcie 
się za mną.

Na koniec rozważania
Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre po-
stanowienia, uczucia i natchnienia, który-
mi mnie obdarzyłeś podczas tych rozważań. 
Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. 

LITTLE BOOSTERS
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Matko moja Niepokalana, święty Józefie, Oj-
cze i Panie mój, Aniele Stróżu mój, wstawcie 
się za mną.

Komunia duchowa
Pragnę Cię przyjąć, Panie, z tą samą czysto-
ścią, pokorą i pobożnością, z jaką przyjęła Cię 
Twoja Najświętsza Matka, z duchem i żarliwo-
ścią świętych.

Modlitwa Św. Tomasza z Akwinu
Wszechmogący, wieczny Boże, oto zbliżam się 
do najświętszych tajemnic Twego Syna Jedno-
rodzonego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 
Zbliżam się do nich jak chory do lekarza życia, 
jak nieczysty do źródła miłosierdzia, jak ślepy 
do światła wiecznej jasności, jak ubogi i nędzny 
do Pana nieba i ziemi. (...)

Modlitwa do Św. Józefa
O szczęśliwy mężu, święty Józefie, tobie dane 
było Boga – którego wielu królów chciało zo-
baczyć, a nie ujrzeli, usłyszeć, a nie słyszeli – 
nie tylko widzieć i słyszeć, ale również nosić, 
całować, odziewać i strzec! Módl się za nami, 
święty Józefie, abyśmy stali się godni obiet-
nic Chrystusowych.
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Modlitwa do Zbawiciela
Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach Twoich ukryj mnie.
Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.
Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie.
I każ mi przyjść do siebie,
Abym ze świętymi Twymi chwalił Cię,
Na wieki wieków. Amen.

Ofiarowanie siebie
Przyjmij, Panie, całą moją wolność; przyjmij 
pamięć, rozum i całą wolę. Cokolwiek mam 
i posiadam, Tyś mi to dał. Wszystko to zwra-
cam Tobie i całkowicie poddaję panowaniu 
Twojej woli. Daj mi tylko miłość ku Tobie 
i Twoją łaskę, a będę dość bogaty; niczego wię-
cej nie pragnę.

Modlitwa do Św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. 
Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego du-
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cha bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg, 
pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebie-
skiego, szatana i inne złe duchy, które na zgu-
bę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do 
piekła. Amen.

Modlitwa powszechna 
papieża Klemensa XI

Wierzę w Ciebie, Panie, lecz wzmocnij moją 
wiarę; ufam Tobie, ale wspomóż moją nadzie-
ję; miłuję Ciebie, lecz uczyń moją miłość bar-
dziej gorącą; żałuję za moje grzechy, ale spraw, 
abym żałował doskonalej. 

Uwielbiam Cię jako Stwórcę wszechrzeczy, 
pragnę Ciebie jako celu ostatecznego; wy-
chwalam Cię jako ustawicznego dobroczyńcę, 
wzywam jako miłosiernego obrońcę.

Kieruj mną w swojej mądrości, otocz swą spra-
wiedliwością, pocieszaj dobrocią, chroń swo-
ją potęgą.

Ofiaruję Ci moje myśli, Panie, aby mnie pro-
wadziły do Ciebie; moje słowa, aby mówiły je-
dynie o Tobie; moje uczynki, aby zgodne były 
z Twoją wolą, i całe postępowanie moje, aby 
było życiem wyłącznie dla Ciebie. (...)
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Adoro te devote 
1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej, wiel-
bię Twój majestat, skryty w Hostii tej, Tobie 
dziś w ofierze serce daję swe, o, utwierdzaj 
w wierze, Jezu, dzieci Twe.

2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak, kto 
się im poddaje, temu wiary brak, ja jedynie 
wierzyć Twej nauce chcę, że w postaci chleba 
utaiłeś się.

3. Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas, tu 
ukryte z Bóstwem człowieczeństwo wraz, lecz 
w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam, gdzieś 
przygarnął łotra, do Twych niebios bram.

4. Jak niewierny Tomasz twych nie szukam 
ran, lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan, 
pomóż wierze mojej, Jezu, łaską swą, ożyw mą 
nadzieję, rozpal miłość mą.

5. Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas, Chle-
bie żywy, życiem swym darzący nas, spraw, 
bym dla swej duszy życie z Ciebie brał, bym 
nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał.

6. Ty, co jak Pelikan Krwią swą karmisz lud, 
przywróć mi niewinność, oddal grzechów 
brud, oczyść mnie Krwią swoją, która wszyst-
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PRAYING FOR

kich nas jedną kroplą może obmyć z win 
i zmaz.

7. Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię, niech 
pragnienie serca kiedyś spełni się, bym obli-
cze Twoje tam oglądać mógł, gdzie wybranym 
miejsce przygotował Bóg. Amen.
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