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Środa 1.03.2023 

Łk 11, 29-32 

Trudne słowa dziś kieruje do nas Pan Jezus i to jeszcze zwraca się 
do ludzi, którzy dopiero się zbierają. Idealne na początek miesiąca. Może 
pierwszy raz podchodzisz do Namiotu Spotkania? 

Nie będzie cudów, uniesień i ponad naturalnych doznań. Będą za to 
tylko słowa porównane do Jonasza. Będą to słowa proste, ciągle 
powtarzane, może będziemy je nawet odbierać jako wrogie.  

Jednak w nich jest coś więcej niż by mogło się wydawać. Mądrość 
Salomona jest zbyt mała i siła nawracająca całe miasto również nie odda 
ich wielkości. 

Piękne zaproszenie mamy, by odkryć tę tajemnicę. Wystarczy 
czytać i jeszcze raz czytać. 
 

Czwartek 2.03.2023 

Mt 7, 7-12 

Tak łatwo się poddajemy, zniechęcamy trudnościami. To 
oczywiste, że chcielibyśmy, żeby nasze sprawy udało się pomyślnie 
załatwić. Chcielibyśmy, żeby sprawy, które robimy dla innych też udało 
się pomyślnie załatwić – przecież nie robimy ich dla siebie. Jednak Boża 
logika nie jest naszą, Boże drogi nie są naszymi. Stąd trud mamy niejako 
wpisany w naszą codzienność, również w posługę. Żebyśmy o tym tak 
łatwo nie zapominali, Jezus dziś nam przypomina, jaką postawę wobec 
przeciwności powinniśmy przyjmować.  I tak, gdy już sami nie dajemy 
rady – to prośmy, gdy czegoś nie mamy „od ręki” – to szukajmy, gdy 
wydaje się nam, że wyczerpaliśmy już wszystkie możliwości – to 
zapukajmy jeszcze raz, tak jak i Piotr jeszcze raz zarzucił sieci. Zróbmy 
to na słowo Jezusa. Bo Boża logika, to nie gdy nam się wszystko układa, 
ale wtedy gdy zaufamy Jemu i tylko Jemu. 



Piątek 3.03.2023 

Mt 5, 20-26 

Dziś pierwszy piątek miesiąca. Dzień, w którym Chrystus pragnie 
by twoje serce zjednoczyło się z Jego Sercem.  

Pomyśl o tych, z którymi trudno być w jedności, którzy cię 
denerwują, ranią ciebie i innych, którym trudno wybaczyć czyny lub 
słowa. 

Wsłuchaj się w słowa dzisiejszej Ewangelii. Jezus mówi, że masz nie 
tylko unikać zła. Nie tylko biernie nie odpowiadać krzywdą za krzywdę. 
To za mało. To są ciągle ciemności grzechu. On pragnie byś się pojednał. 
Abyś zaniósł Jego miłość  tym, z którymi nie jesteś w jedności. 

Sam tego nie zrobisz. Porozmawiaj o tym z Jezusem. On cię uzdolni, 
On pokaże najlepszą drogę. Jeśli Mu pozwolisz, On uzdrowi każdą trudną 
relację. 

Sobota 4.03.2023 

Święto św. Kazimierza, królewicza 

J 15, 9-17 

Miłość wzajemna między chrześcijanami powinna być 
świadectwem dla ludzi tak, aby przyciągała innych do Jezusa. Jak 
zanotował Tertulian opisując pierwsze wspólnoty chrześcijańskie: 
„Patrzcie jak oni się miłują!”. 

Niedziela 5.03.2023 

II Niedziela Wielkiego Postu 

Mt 17, 1-9 

Dotknięcie Jezusa i działanie Jego łaski zabiera z ludzkiego serca 
wszelki lęk. Widzimy to wyraźnie dziś w Ewangelii, gdy doświadczenie 
spotkania z Wszechmogącym Bogiem, wejście w Jego obłok (hebr. 
„szekina”, oznacza chwałę Bożą), powodują u Apostołów nie tylko 
bojaźń Bożą, ale i lęk przed zadaniem, które obwieszcza im Bóg: „Jego 
słuchajcie”. 

Bóg stawia przed nami cele i zadania, które mogą napawać nas 
lękiem. Ale dotyk Jezusa i Jego słowa: „Wstańcie, nie lękajcie się”, 
podnoszą nas z kolan i pozwalają iść drogą wytyczoną przez Pana. 

Pozwól Mu dziś dotknąć twojego serca. 



Poniedziałek 6.03.2023 

Łk 6, 36-38 

Znów osądziłeś – żonę, dziecko, inaczej myślącego kolegę, jakiegoś 
polityka… Czy Jezus na twoim miejscu zrobiłby to samo? 

Uświadom sobie nędzę własnego, permanentnego przywiązania do 
grzechu i jednocześnie niezgłębione wobec ciebie miłosierdzie Boga 
Ojca (jak Ojciec wasz jest miłosierny), który się ciągłym przebaczaniem 
tobie nie męczy. 

Kontempluj spojrzenie Jezusa miłosiernego, np. na podstawie 
znanego obrazu związanego ze św. Faustyną. 

Proś Ducha Świętego o mądrość w rozeznaniu, kiedy słowa czy 
czyny bliźniego wymagają twojego braterskiego upomnienia, a kiedy 
potrzebna jest od ciebie powściągliwość w sądzeniu i potępianiu oraz o 
hojność w okazywaniu miłosierdzia innym.  
 

Wtorek 7.03.2023 

Św. Perpetuy i Felicyty, męczennic 

Mt 23, 1-12 

Poproś Ducha świętego o dar poznania siebie. 
Zastanów się, w jakich sytuacjach lubisz się wobec innych 

„pokazać” ponad miarę – wywyższyć się. 
Chcesz być zauważony w Kościele przez innych, „zwykłych” 

parafian, bo przecież jesteś w Ruchu i się formujesz, więc osiągnąłeś 
wyższy stopień chrześcijańskiego wtajemniczenia? 

Jesteś czyimś przełożonym w pracy i chcesz koniecznie dać mu to 
odczuć, tworząc niepotrzebny dystans czy bariery lub podkreślając 
hierarchię? 

Zbyt lubisz pochwały, słowa uznania, tytuły i opierasz na nich 
swoją wartość? 

Szukasz swojej wygody czyimś kosztem, bo przecież „ci się należy”? 

Gdzie jeszcze w twoim życiu do głosu dochodzi pycha? 

Wpatrując się w Chrystusa Sługę, proś Boga o potrzebną pokorę i 
uniżenie, szczególnie tam, gdzie najbardziej ci ich brakuje. 
 

 



Środa 8.03.2023 

Św. Jana Bożego, zakonnika 

Mt 20, 17-28 

Nie wiecie o co prosicie.  
Nie no, Panie, przecież wiemy. O same dobre rzeczy. O pracę. O 

zdrowie. O awans. O podwyżkę. O sukcesy w szkole naszych dzieci. O… i 
o… i o…  

No jak nie wiemy. Wiemy. My Ci Panie Jezu powiemy – a Ty nam 
daj. Ty spełnij. I reszta już będzie super. Świat będzie piękny.  

Nie wiecie o co prosicie.  
To może inaczej. Panie Jezu niech dzieje się Twoja wola. Ojcze nie 

tak jak ja chcę, ale tak jak Ty. Duchu wiej skąd i jak chcesz. Bądź wola 
Twoja.  

Jestem w stanie tak prosić? I tylko tak?  

Czwartek 9.03.2023 

Św. Franciszki Rzymianki, zakonnicy 

Łk 16, 19-31 

Łazarz i Bogacz. Dzisiejsza Ewangelia przedstawia mi te dwie 
postacie. Obie bardzo mi bliskie, bo żyjące obok mnie również dziś. 
Pośród nas znajdują się osoby ubogie, biedne, potrzebujące pomocy i 
bogacze mający wszystko i żyjący w dostatku.  

Czy moje postępowanie, podążanie za przykazaniami Bożymi 
prowadzi obie te postacie do zbawienia. Czy jestem przykładem, który 
pociąga bogatego człowieka do dzielenia się z ubogimi, a tym samym czy 
potrafię ja sam dzielić się z ubogimi tym co otrzymałem od Pana. Czy 
potrafię widzieć w Łazarzu – Jezusa?  

Daj mi Panie siły do posiadania siebie w dawaniu siebie.  

Piątek 10.03.2023 

Mt 21, 33-43. 45-46 

Wszystko, co masz, jest darem od Boga. Twoja rodzina, praca, 
talenty, twoje zarobki, stanowisko, twój dom, ogródek, samochód i 
wszystko co posiadasz. Masz to, bo zostało ci to oddane w zarząd.  

Jaka jest wobec tego twoja postawa? Czy czujesz się wdzięcznym 
Bogu zarządcą czy może raczej właścicielem? Ile jest w tym JA, MOJE, 



DZIĘKI MNIE? Jak łatwo przychodzi ci stawanie się „właścicielem” dóbr 
i pokładania nadziei tylko w sobie? 

Może już czas oddać wszystko, ale naprawdę wszystko, Bogu?  

Sobota 11.03.2023 

Łk 15. 1-3. 11-32 

Mamy taką pokusę, aby zamykać się we własnej bańce. Taki trend 
modny ostatnio to odcinanie się od relacji, które „nam nie służą”. A Jezus 
przyjmuje grzeszników i jada z nimi, czyli co robi? No właśnie buduje te 
relacje tam, gdzie wcale nie jest miło, fajnie i przyjemnie. Historia 
marnotrawnego syna to po ludzku patrząc przykład totalnej 
antypedagogiki. A jednak Bóg ma inną pedagogikę, „pozwala” nam 
grzeszyć, „pozwala” się poobijać, doświadczyć grzechu i upokorzenia, 
daje nam wolną wolę. I kocha grzesznika. Boża Miłość jest 
skandaliczna… 

Pomyśl dzisiaj, w kontekście zarówno swojego rodzicielstwa, jak i 
dziecięctwa bożego – gdzie ty jesteś w tej historii. 

Niedziela 12.03.2023 

III Niedziela Wielkiego Postu 

J 4, 5-42 

Jezus w rozmowie z Samarytanką objawia jej tajemnicę serca, którą 
ona sama starała się ukryć. Przychodzi do studni sama, w najgorętszej 
porze dnia, a potem, gdy już wyraża pragnienie wody żywej, Jezus pyta 
ją o jej męża i ukazuje jej grzech, który oddziela ją od źródła łaski.  

To spotkanie i ta rozmowa ją przemienia. Staje się ona apostołką 
miłosiernej miłości Jezusa, Który jest źródłem wody żywej. 

Dziś otwórz swoje serce przed Jezusem. Może pozwól Mu, by On 
sam nazwał twój grzech. A potem pozwól, by On ciebie obmył.  

Poniedziałek 13.03.2023 

Łk 4, 24-30 

Czy wierzę, że Bóg może mieszkać w osobach które są blisko mnie 
i poprzez tych ludzi pragnie mi coś powiedzieć lub zdziałać coś w moim 
życiu? Czy mam w sobie dość pokory aby przyznać im rację, być 
posłusznym, pójść za ich radą? Czy raczej wpadam w gniew i oburzenie 



nie dowierzając, że kimś takim może posłużyć się Pan Bóg, by mnie 
oczyścić, udoskonalić? 

A może przeciwnie: brak mi wiary, że ja sam mógłbym być w moim 
środowisku Bożym narzędziem. Dlatego nie podejmuję inicjatywy 
pomimo dobrych natchnień lub nie zabieram głosu tkwiąc w 
przekonaniu, że nie dość dobry ze mnie świadek. 

Jeśli odnajdujesz siebie w którejś z powyższych postaw, to otwórz 
dziś serce na Bożą pomoc i na Jego rozwiązanie. Niech to spotkanie z 
Panem na modlitwie będzie czasem zasłuchania w głos Przyjaciela, 
który zaprasza do przyjęcia łaski nawrócenia i oczyszczenia. 

Wtorek 14.03.2023 

Mt 18, 21-35 

Panie, ile razy mam przebaczyć jeśli mój brat zawini względem mnie?  
To pytanie może dziś stać się tematem twojej osobistej rozmowy z 
Ojcem. Jezus nauczył nas modlić się: Abba, odpuść nam nasze winy jako 
i my odpuszczamy naszym winowajcom. Takim winowajcą bywa 
właśnie „brat” – bliski, który nie przestaje ranić. Może deklaruje, że 
bardzo się stara lub obiecuje, że już nigdy więcej, ale wciąż nie jest lepiej. 
Może jest to ktoś, kto kocha Pana Boga, ale ciebie nie potrafi kochać tak, 
jak byś tego pragnął. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest (1Kor 13,4) - tak 
wobec ciebie, jak i wobec niego.  

Piotr nie stawia pytania o to, co powinien przebaczyć, a czego nie. 
W odpowiedzi Jezusa nie znajduje też jakiejś granicznej miary winy, 
którą da się jeszcze darować. Możesz poprosić dziś Pana o zdolność 
naśladowania Go w okazywaniu miłosierdzia, aby twój brat nie musiał 
być więźniem twego nieprzebaczenia i abyś ty również mógł 
doświadczyć uwolnienia. 

Środa 15.03.2023 

Mt 5, 17-19 

Jezus w dzisiejszym Słowie pokazuje nam swoją pokorę. Pokorę, 
którą powinniśmy pragnąć wcielać także w nasze życie. On uczy nas 
posłuszeństwa wobec Boga Ojca i wypełnia prawo, wypełnia wolę Bożą.  

Zastanów się, jaka dziś jest postawa twojego serca. Czy jest w nim 
więcej buntu, czy pokory? Jaką drogą podążasz i czy starasz się 
wypełniać wolę Bożą? 

 



Czwartek 16.03.2023 

Łk 11, 14-23 

Jezus pragnie, abyś opowiedział się po której stronie obecnie jesteś. 
Zadaje tobie pytanie, czy jesteś z Nim? Czy chcesz z Nim zbierać, czy 
raczej wybierasz rozpraszanie? Czy wybierasz stronę Jezusa, czy stronę 
przeciwną? On, prawdziwy Bóg, zaprasza ciebie do podążania drogą 
miłości, drogą pokoju, drogą wiary.  

W chwili refleksji odpowiedz Bogu, czy rzeczywiście jesteś z Nim?  

 

Piątek 17.03.2023 

Św. Patryka, biskupa 

Mk 12, 28b-34 

Słuchaj. Kochaj Boga. Kochaj bliźniego. 
Jak to wygląda w konkretach w twoim życiu?  

 

Sobota 18.03.2023 

Św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i doktora Kościoła 

Łk 18, 9-4 

Przyglądając się dziś faryzeuszowi i celnikowi zadaj sobie jedno 
pytanie: ile jest w twoim zachowaniu religijności, a ile dążenia do 
autentycznej relacji z Bogiem? 
 

Niedziela 19.03.2023 

IV Niedziela Wielkiego Postu 

J 9, 1-41 

«Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?» 
Spotkaj się dzisiaj z Jezusem, jak ten niewidomy od urodzenia, 

który został uzdrowiony… Porozmawiaj z Nim, usłysz Jego pytanie, 
zapytaj o to, czego nie wiesz. Wsłuchaj się w Jego odpowiedź i wyznaj 
Mu to, co jest w twoim sercu. … 

«Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?» 
 



Poniedziałek 20.03.2023 

Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny 

Mt 1, 16. 18-21. 24a 

Dziś Słowo przypomina nam o oblubieńczej miłości Józefa i Maryi. 
Czytając fragment Ewangelii spróbuj wyobrazić sobie, jakim mężczyzną 
mógł być św. Józef, jak mogła wyglądać jego relacja z żoną. 

 Wiemy, że św. Józef opierał się na Bogu, ufał Jego Słowu. A jak 
wygląda twoja relacja w małżeństwie, jakie są jej fundamenty? Poproś 
dziś Ducha Świętego, by pokazał ci, jakie kroki trzeba podjąć, by umocnić 
waszą miłość. 
 

Wtorek 21.03.2023 

J 5, 1-16 

38 lat choroby to bardzo długo. Jednak Jezus pyta człowieka 
zmagającego się taki czas ze swoim cierpieniem: Czy chcesz wyzdrowieć? 
Czy chcesz… Czy chcesz rzeczywiście coś zmienić, spotkać się z Panem i 
Jemu oddać swoje życie, z jego radościami i trudnościami? Czy chcesz 
zmiany?  

To bardzo trudne pytania. Jezus jest cierpliwy, jest uważny, czeka 
na twoją odpowiedź. Poproś w dzisiejszej modlitwie o łaskę 
rzeczywistego stanięcia przed Panem i opowiedzenia mu o tym, jakie są 
przeszkody na drodze do twojego uzdrowienia.  

On chce ciebie z tym wszystkim przyjąć, chce cię uzdrowić. 
 

Środa 22.03.2023 

J 5, 17-30 

Czy to nie jest wspaniała nowina? 

Ci którzy usłyszą, żyć będą. 
Nie wystarczy słuchać, trzeba usłyszeć. By usłyszeć trzeba słuchać 

sercem i pozwolić Słowu Bożemu dotrzeć do jego głębi. Choć to niełatwe, 
warto to zrobić. 

Czy podejmujesz próby usłyszenia tego, co chce ci powiedzieć Bóg? 

 



Czwartek 23.03.2023 

Św. Turybiusza z Mongrovejo, biskupa 

J 5, 31-47 

Poznanie Jezusa, uznanie Go za Pana, to rezygnacja z własnej 
chwały, interesu. Tylko ci będą potrafili zrozumieć Pismo, poznać 
prawdę o Synu, bo sami będą stawali się synami.  

Trudno jest rezygnować z własnej woli na rzecz woli Bożej. Trudno 
jest swój interes, swoje dobro chętnie poświęcać. 

Czy starasz się czerpać miłość nie z siebie, lecz z Boga? Czy polegasz 
na Jego mocy, a nie na własnych siłach? W tej mocy jest twój ratunek. 
 

Piątek 24.03.2023 

J 7, 1- 2. 10. 25-30 

Jezus unikał rzucania się w oczy swoim przeciwnikom, jednak 
czynił to, co uważał, że powinien, czyli starał się nauczać bez rozgłosu, 
ale przede wszystkim, jak sam mówił, nie sam z siebie, ale z woli Ojca, 
który Go posłał.  

Pomyśl nad tym, czy ty mówisz innym o Jezusie, o Bogu? Czy robisz 
systematycznie Namiot Spotkania, by Pan mógł cię do tego przygotować, 
bo jest to przecież zadanie każdego ucznia Chrystusowego? Jednak to 
czy, kiedy i jak masz to robić, to wie tylko Duch Święty, którego się słyszy 
dopiero będąc z Nim w zażyłości, a bez częstych spotkań tej bliskości nie 
da się uzyskać. 

Poproś Matkę Bożą, która cała była przepełniona Duchem Świętym, 
by pomogła ci nie unikać Namiotów Spotkania i by w czasie ich 
odbywania otwierała twoje serce na głos Boga. 
 

Sobota 25.03.2023 

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 

Dzień Świętości Życia 

Łk 1, 26-38 

Dzisiejsza Ewangelia opisuje spotkanie Maryi z aniołem Gabrielem. 
Spotkanie wyjątkowo ważne dla naszego zbawienia. Mimo iż Anioł 



nazwał Ją pełną łask, to jednak Maryja nie wszystko od razu zrozumiała. 
Potrzebowała wytłumaczenia, o które zapytała. Dostała odpowiedź i 
przyjęła Bożą propozycję, choć pewnie nie do końca wiedziała jak się to 
stanie. 

Czy ty potrafisz przyjmować do serca Boże wskazówki, choć 
czasem bywają po ludzku nie całkiem zrozumiałe? Czy dopytujesz Pana 
i czekasz cierpliwie na odpowiedź, tę która przyjdzie, a nie tę, której się 
spodziewasz? Poproś Ducha Świętego, by na tym Namiocie Spotkania 
pokazał ci, czy potrafisz przyjmować Bożą wolę dla twojego życia, czy 
raczej chciałbyś, by Pan błogosławił wypełnianiu się twoich życiowych 
planów. 
 

Niedziela 26.03.2023 

V Niedziela Wielkiego Postu 

J 11, 1-45 

Marta po śmierci brata powiedziała do Jezusa: Panie (...) wiem, że 
Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga.  

Ona rozumiała, że to Bóg Ojciec dokonuje cudów przez Jezusa, 
prawdziwego człowieka. Proś dzisiaj Ducha Świętego, aby pomógł i 
tobie uwierzyć w pełne człowieczeństwo Jezusa. Jemu nie było łatwiej 
niż nam przejść przez życie dzięki Jego Boskiej naturze, ale dał radę 
dzięki stałemu oparciu się na woli i łasce Swojego Ojca.  
 

Poniedziałek 27.03.2023 

J 8, 12-20 

Po modlitwie do Ducha Świętego przyjrzyj się swojej relacji z 
Bogiem Ojcem. Czy jest Osobą bliską twemu sercu; jak dobrze Go znasz; 
co o Nim myślisz? 

A Jezus: co powiedziałbyś o Jezusie, gdybyś miał Go komuś 
przedstawić? Czy naprawdę Go znasz? Czy mówiłbyś o Nim z 
przekonaniem, jak o kimś, z kim wiele już przeżyłeś? 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi: Gdybyście Mnie poznali, 
poznalibyście i mojego Ojca. Zaś św. Hieronim pisze, że „nieznajomość 
Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa.” 

 



Wtorek 28.03.2023 

J 8, 21-30 

Jezus rzekł: Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie 
samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. 

Czy i ty pragniesz, by Bóg był z tobą w każdym działaniu? Czy 
wobec tego dajesz Mu swój czas, by rozeznawać Jego wolę dla twojego 
życia? Czy twoja droga jest Jego drogą dla ciebie?  

A może, patrząc wstecz, dostrzegasz, kiedy te drogi się rozdzielały; 
kiedy sam uważałeś swoje plany za jedynie słuszne i pragnąłeś tylko 
Bożego błogosławieństwa dla ich realizacji, a nie Bożego prowadzenia. 
Z pomocą Ducha Świętego wyciągnij wnioski z tego rozważania. 
 

Środa 29.03.2023 

J 8, 31-42 

Celem wyrzeczeń wielkopostnych jest ćwiczenie się w 
wytrwałości. Szczególnie w trudnych chwilach rodzi się oczekiwanie, 
żeby Bóg prędko posłał swojego anioła nie tylko po to, żeby mi 
towarzyszył, ale też konkretnie działał i zażegnał niebezpieczeństwo. 
Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i 
poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Pragnieniem Boga jest żebym 
przetrwał i bezwarunkowo mu zaufał, nie przestawał wierzyć, że chce 
wyłącznie mojego dobra. Pomóż mi dziś wołać do Ciebie: Błogosławiony 
jesteś na sklepieniu nieba, pełen chwały i wywyższony na wieki  (Dn 3, 56). 
 

Czwartek 30.03.2023 

J 8, 51-59 

Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie 
zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują  
(1 Kor 2, 9b). Swój plan Bóg najczęściej odsłania stopniowo. Szanuje 
moją wolność i nie przedstawia poleceń do bezzwłocznego wykonania.  
Chce mojego aktywnego udziału i kolejne etapy ujawnia w odpowiedzi 
na kolejne moje kroki w Jego kierunku. Ja przyszedłem po to, aby mieli 
życie i mieli je w obfitości (J 10, 10). Żeby to osiągnąć muszę dziś, jak 
Abraham, odważyć się zrobić krok i opuścić swój namiot. 
 



Piątek 31.03.2023 

J 10, 31-42 

Łatwo przychodzi mi wczuć się w rolę ofiary, kogoś 
niesprawiedliwie potraktowanego czy niesłusznie oskarżonego. 
Znacznie trudniej jednak jest przyznać, że to ja mogę i czasem zdarza mi 
się być po tej drugiej stronie. Pragnienie dobra i brak otwarcie złych 
intencji nie chroni mnie przed tym, żeby kogoś choćby nieumyślnie 
skrzywdzić. Proszę dziś Boga o łaskę pokory wobec innych ludzi, bo 
tylko On jest w stanie mnie wyzwolić. Miłuję Cię, Panie, Mocy moja, Panie, 
Opoko moja i Twierdzo, mój Wybawicielu (Ps 18, 2-3). 
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