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1 
„Być człowiekiem sumienia, to 

znaczy angażować się w dobro” 
 

Przygotuję posiłek dla całej 
rodziny  

2 
„ Kto kocha Boga, kocha człowieka 

i kochając człowieka, 
kocha Boga” 

 
Pomogę przy robieniu porządków  

 

3 
„Bronić życia i umacniać je, 

 czcić je i kochać ” 
 

Ofiaruję dzisiejszą pracę w intencji 
Duchowej Adopcji 

4 
„Wziął więc papież krzyż 

współczesnego człowieka” 
 

Podziękuję Panu Bogu za Św. Jana 
Pawła i pomodlę się za siebie przez 

Jego wstawiennictwo 
 

5 
„Rodzina jest sobą, jeżeli buduje 

się na wzajemnym zaufaniu” 
 

Porozmawiam z bliskimi 
o historii swojej rodziny  

6 
„ Bądźcie światłem, które świeci w 

mrokach obojętności i egoizmu” 
 

Zrobię coś dobrego,  
czego jeszcze nigdy nie robiłem  

   
 

7 
„ Świat i człowiek karleją, jeśli nie 
otwierają się na Jezusa Chrystusa” 

 
 Posłucham  fragmentu Pisma Św. 

na stronie 
www.biblijni.pl 

8 
„Kochać drugiego człowieka, 

znaczy chcieć jego dobra 
bardziej niż własnego” 

 
Zadzwonię do osoby, z którą 

dawno nie rozmawiałem 

9 
„ Miejcie odwagę,  
sięgać po wiele ” 

 
 

Wykonam dzisiaj  
wszystkie swoje obowiązki  

 

10 
„Totus Tuus” 

 
Dowiem się, co znaczą te słowa 

i co przedstawia obrazek 
 

11 
„Bogatym nie jest ten, kto 
posiada, lecz ten, kto daje” 

 
Przekażę dowolną kwotę na 
Caritas dla potrzebujących 

12 
„Musicie od siebie wymagać, 
nawet gdyby inni od was nie 

wymagali" 
 

 Zrobię coś, czego nie lubię robić  

13 
„Nasze czasy wymagają pogody 

ducha i odwagi ” 
 

Postaram się rozśmieszyć osoby,  
z którymi będę rozmawiać 

 

14 
„ Przez wiarę człowiek jest  

wielki, a nie mały” 
 

Poproszę Pana Boga o łaskę wiary  
 
 

15 
„ Jeżeli potraficie oderwać się od 
zgiełku, to będziecie mogli oprzeć 

się wpływowi świata” 
            Zafunduję sobie dzień 
                      bez telefonu 

16 
„Brońmy się przed pozorami 
miłości, nie miłujmy słowem i 

językiem, ale czynem i prawdą" 
 

Pokażę bliskim, że ich kocham 
przez konkretny gest 

17 
„Wierzyć to znaczy widzieć rzeczy 

tak, jak widzi je Bóg” 
 

Dostrzegę pozytywy w każdym 
spotkanym dziś człowieku  

i powiem Mu o nich  

18 
„Gdy znajduje się czas dla Boga, 

znajduje się również czas dla 
człowieka” 

 
Zrobię plan dnia, uwzględniając 

czas dla Boga i drugiego człowieka 
 

19 
„ Świat, z którego wykluczyłoby się 

Boga, będzie światem bez 
człowieka, chociaż będą  

w nim ludzie” 
Napiszę list do Boga na temat: 

Dziękuję za… 

20 
„Nie ma pracy piękniejszej, niż być 

użytecznym dla innych  
w imię miłości” 

 
Zapytam bliską osobę, w czym Jej 

pomóc i zrobię to  

21 
„Jesteśmy zaproszeni do przeżycia 
szczególnej wspólnoty z naszymi 

zmarłymi” 
 

 Odwiedzę rodzinne groby 
 

22 
„ Każdy z was winien czuć się 
zobowiązany, trwać umysłem  

i sercem w tym, 
 co posiada wartość” 

 
Podzielę się z rodzeństwem moim 

ulubionym przedmiotem 

23 
„ Chrześcijanin uczy się, nie  
szukać własnego interesu,  

ale dobra drugich” 
 

Zrobię niespodziankę  
bliskiej osobie  

 
 

24 
„ Życie chrześcijańskie jest 

przejściem przez ziemię z sercem 
zwróconym ku górze, ku domowi 

niebieskiego Ojca” 
 

Powiem sobie, że Bóg mnie kocha 
 i ma wobec mnie wspaniały plan  

 

25 
„ Obierzcie słuszną drogę, którą 

wskazuje wam Bóg w swoich 
przykazaniach” 

 
Nie będę dzisiaj wzywał imienia 

Pana Boga nadaremno 
 
 



 

 

26 
„ Ubodzy duchem to ci, którzy nie 

przywłaszczają sobie ani tego, 
czym są, ani tego, co posiadają ” 

 
 Zastanowię się, które ze swoich 

rzeczy mogę oddać innym 

27 
„Chrystus domaga się od was, 

byście szli pod prąd ” 
 

Stanę w obronie 
 pokrzywdzonego 

 

28 
„Wy sami nie wiecie, jak jesteście 
piękni wówczas, gdy znajdujecie 

się w zasięgu słowa  
Bożego i Eucharystii” 
 Pójdę na Mszę Św. 
 w dzień powszedni  

29 
„ Człowiek nie może żyć bez 
czegoś, co sięga dalej, co go 

przewyższa” 
 

Podejmę pracę nad swoją 
największą wadą 

30 
„Błogosławieństwa uczą nas 

cichości, tej wewnętrznej ciszy, 
która pozwala nam na  

panowanie nad samym sobą” 
Przypomnę sobie 

8 błogosławieństw 

31 
„ W każdej sytuacji trzeba pytać: 

czego Bóg pragnie ode mnie?” 
 

Zapytam: co Pan Bóg mi chce 
powiedzieć przez  

wydarzenia dzisiejszego dnia? 

32 
„ Więc pracuj  

po prostu 
i ufaj” 

 
Zacznę dzień od słów: 

 Jezu, ufam Tobie 
 

33 
„ Miarą prawdziwego rozwoju 

 jest to, kim człowiek jest” 
 

Wymienię swoje talenty 
i rozwinę ten, który 

„ zakopałem” 

34 
„ Doświadczenie pokazuje, że 

odpoczynek niedzielny połączony z 
modlitwą, odradza i pokrzepia 

ludzkie życie ” 
Napiszę z rodziną 

plan niedzielnego dnia 

35 
„ Nikt, kto ręce wyciąga do Krzyża, 
nie odchodzi z próżnymi rękami” 

 
Odprawię Drogę Krzyżową, 

inaczej niż zwykle, np. 
podchodząc do każdej stacji  

 w swoim kościele  

36 
„ Nie może być autentycznego 
świadectwa chrześcijańskiego  

bez modlitwy” 
 

 Pomodlę się za kapłanów  
i siostry zakonne 

37 
„ Prawdziwa miłość zawsze 

złączona jest z prawdą ” 
 

 Nie będę niczego ukrywał  
przed bliskimi  

38 
„Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani 

iść pod prąd obiegowych 
poglądów ” 

 
Stanę w obronie osoby 

wyśmiewanej 

39 
„ Nie można Boga wybrać, 
wybierać, nie wyznając” 

 
Uczynię znak krzyża  

w miejscu publicznym 
 

40 
„Po maturze chodziliśmy  

na kremówki” 
 

Upiekę  
ciasto na niedzielę 

 

41 
„Może to jest najważniejsze ze 
wszystkiego – siebie znaleźć” 

 
Odpowiem sobie na pytanie: Jaki 

jest cel mojego życia? 

42 
„Modlić się, 

nie jest nakazem, 
 jest darem” 

 
Napiszę własną modlitwę  

 

43 
„Ewangelia to proroctwo  

o człowieku” 
 

Przeczytam fragment Ewangelii 
Św. Marka 

  

44 
„Człowiek nie jest sam, żyje 

 z drugimi, przez drugich,  
dla drugich” 

 
Szczerze podziękuję  

wybranej osobie, 
za wszystko co robi  

45 
„Każdy z was znajduje też w życiu 
jakieś swoje Westerplatte. Jakiś 

wymiar zadań, które musi podjąć  
i wypełnić” 

Zrobię listę swoich obowiązków 
I zobaczę, z wypełnianiem których 

mam problem 

46 
„Wszyscy jesteśmy wezwani  

do świętości” 
  

Oglądnę film lub poczytam 
 o swoim patronie 

47 
„ W gruncie rzeczy wszyscy 

jesteśmy wędrowcami” 
 

 Pomyślę, dokąd zmierzam, 
jaki jest cel mojego życia? 

48 
„Chrześcijanin jest człowiekiem 

nadziei. To nas wyróżnia" 
 

 Podzielę się w internecie czymś 
dobrym: muzyką, filmem 

 lub doświadczeniem 

49 
„ To, czego Bóg domaga się od 

nas, przynosi nam pożytek” 
 

 Podczas dyskusji postaram się 
zrozumieć drugą osobę, a nie  

tylko przekonywać  

50 
„ Bardzo często sprawiedliwość 

bez miłosierdzia jest 
niesprawiedliwa” 

 
Pomogę w pogodzeniu 

skłóconych osób 
 

 



 

 

51 
”Zadania przed nami są na miarę 

każdego z nas" 
 

 Nie będę narzekać 
 

 

52 
„ Każdy chrześcijanin jest 

powołany, by zawsze i wszędzie 
przyznawać się do Chrystusa 

 przed ludźmi” 
Pomodlę się przed posiłkiem  

z całą rodziną 

53 
„Człowieka może nakarmić tylko 

człowiek, którego sobą karmi Bóg, 
Jezus Chrystus ” 

Zadbam o to, by być w stanie  
łaski uświęcającej  

 

54 
„Bóg nie żąda od nas rzeczy, które 

nas przerastają” 
 
  Sprawię komuś radość, ofiarując 
własnoręcznie wykonany prezent  

55 
„Jeżeli chcesz znaleźć źródło, 
musisz iść do góry, pod prąd” 

 
Posłucham piosenki 

Piotra Rubika pt.”Strumień” 

56 
„ Nie lękajcie się Miłości, która 

stawia człowiekowi wymagania” 
 

 Odciążę swoich bliskich, 
wykonując czynność, którą robią  

57 
„ Trzeba bardzo pracować nad 

swoim sumieniem” 
 

Zrobię rachunek sumienia 
wg św. Ignacego z Loyoli 

 
 

58 
„Pozdrawiam cię Polsko,  

Ojczyzno moja” 
Podziękuję Panu Bogu za to, 

że jestem Polakiem 
i wykonam własnoręcznie 

wybrany symbol narodowy 

59 
„Kochajcie Chrystusa, a wtedy 

zaakceptujecie wymagania, które 
Kościół w Jego imieniu  

na was nakłada” 
Odczytam na głos przykazania 

kościelne  

60 
„ Człowiek jest powołany  

po to, żeby służyć” 
 

Zrobię kanapki  
dla domowników  

61 
„Im żywsze będzie zaangażowanie, 

z jakim podejmiecie obowiązki, 
tym lepiej będziecie spełniać 

wasze posłannictwo 
w przyszłości.” 

Zrobię od razu to, 
 o co mnie ktoś poprosi 

62 
„Praca ma dopomagać 

człowiekowi do tego, aby stawał 
się lepszym" 

 
Posprzątam mieszkanie 

lub ogródek 

63 
„ Ewangelia nie jest do 

przeczytania, Ewangelia jest  
do odpowiedzenia” 

 
 Odwiedzę kogoś, u kogo dawno 

nie byłem 

64 
„ Nigdy nie przestawaj doskonalić 

się w trudnej sztuce słuchania” 
 

Wysłucham rozmówcy, 
nie przerywając mu  

65 
„Prawdziwie wielki jest ten 

człowiek, który chce  
się czegoś nauczyć” 

 
 Przeczytam wartościowy artykuł 

 

66 
„ Prawdziwa miłość jest 

wymagająca ” 
 

Poświęcę tyle samo czasu na bycie 
z bliskimi, co na pracę  

67 
„ Nic nie dzieje się przypadkowo” 

 
 Zastanowię się, co  

dla mnie znaczy Opatrzność 

68 
„ Bóg nie zważa na pozory, patrzy 

w serce człowieka”  
Dostrzegę dobro w drugim 

człowieku 

69 
„ Szczęście osiąga się przez ofiarę” 

 
Przeznaczę swój wolny czas  

na pomoc innym 

70 
„Wybierać dobro – oto 

najdoskonalsze zastosowanie 
ludzkiej wolności” 

Wybiorę jazdę na rowerze  
zamiast gry na komputerze 

71 
„ Podstawowym powołaniem 

człowieka jest: być człowiekiem” 
 

 Zrobię coś, co mnie wyróżnia  
jako człowieka 

72 
„Przykładajcie się do nauki 

z wielkim zapałem” 
 

Wykonam wszystkie 
 zlecone na dzisiaj zadania 

73 
„Człowiek jest wielki  

nie przez to, co posiada,  
lecz przez to kim jest" 

 
 Poczytam 

 wartościową książkę  

74 
„W sercu człowieka jest tęsknota 

za domem, w którym miłość będzie 
chlebem powszednim” 

      
Podziękuję rodzicom 

za życie 
 

75 
”Obyście umieli patrzeć na innych  

i na samych siebie takim 
spojrzeniem, jakim Bóg patrzy na 

ludzką istotę,” 
 Nie pozwolę na dokuczanie 

innym, czy to w rzeczywistości  
czy w „sieci” 

 



76 
„ Dom rodzinny jest wzajemnym 
zamieszkiwaniem ludzkich serc” 

 
Obejrzę z bliskimi zdjęcia  

z dzieciństwa 

77 
„ Módl się jakkolwiek bądź  

tylko się módl” 
 

 
Pomodlę się 

swoimi słowami 

78 
„ Nadzieja to oczekiwanie na 

dobro, spodziewanie się dobra 
pomimo wszystkich  

trudności i przeszkód” 
              

Pocieszę smutnego  

79 
„ Nie było jeszcze takiego 

człowieka, który by zachowując 
przykazania Boże, 

 zmarnował swoje życie” 
 

Pogłębię wiedzę na temat 
trzeciego przykazania 

 

80 
„ Nie bójcie się spotkać Jezusa; 

szukajcie Go uważnie 
 i z otwartym sercem” 

 
Porozmawiam  

z osobą samotną  

81 
„ Nie żyje się, nie kocha i nie 

umiera na próbę " 
 

Przeczytam fragment „Listów do 
młodzieży” Jana Pawła II  

82 
„ Dla chrześcijanina sytuacja  
nigdy nie jest beznadziejna” 

 
 Pomogę osobie  

w trudnej sytuacji  

83 
„ Człowieka trzeba mierzyć  

miarą serca” 
 

Powiem lub napiszę znajomym, 
 co w nich cenię 

 

84 
„ Jesteśmy wezwani do tego, 

 by być wielkimi  
w małych rzeczach” 

 
 Zrobię porządek w swoim pokoju 

 

85 
„ Warto się dobru poświęcić, 

warto się dla niego trudzić, warto 
dla niego nawet 

 pozornie przegrywać” 
 Zaopiekuję się rodzeństwem  

 

86 
„Ku Chrystusowi kierujcie wzrok. 
Niech będzie obecny w waszych 

myślach, podczas waszych zabaw 
i w waszych rozmowach.” 

 
Ofiaruję cały dzień Jezusowi:  

myśli, słowa i czyny 

87 
„ Jeśli chcesz się stać kimś, jeśli 

chcesz osiągnąć jakąś dojrzałość i 
pełnię człowieczeństwa, to 

pamiętaj; to musi kosztować” 
 

 Będę mniej mówił, a więcej 
słuchał innych  

88 
„Wiedzcie, że nie jesteście 

samotni. Towarzyszy wam Ktoś, 
kto nigdy nie zawodzi” 

 
Nauczę się na pamięć tych słów 

 I codziennie je sobie powiem 
 

89 
”Proszę was...- abyście nigdy nie 

zwątpili i nie znużyli się i nie 
zniechęcili” 

 
Po raz kolejny wykonam czynność, 

która mi się nie udała 

90 
„ Pan Jezus chce wam pomagać. 

Chce być dla was podporą 
i umacniać w młodzieńczej walce 

o zdobywanie cnót” 
Poproszę Jezusa o pomoc w pracy 

nad konkretną wadą 

91 
„ Zawsze człowiek dla człowieka 

musi pozostać Darem ” 
 

Zostawię miły, anonimowy „liścik” 
na czyimś biurku  

92 
„Bądźcie wrażliwi na potrzeby 

wszystkich ludzi” 
 

Zapytam bliskiego, 
czego potrzebuje 

93 
„Nie cofajcie się nigdy przed 

przeszkodami” 
 

Zrealizuję zaplanowane zadanie 
 pomimo trudności 

94 
„Liczę na wasz młodzieńczy zapał 

i oddanie Chrystusowi.” 
 

Wezmę udział  
w akcji promującej dobro 

 

95 
„ Najlepszą metodą zwyciężania 

zła, jest czynić dobrze” 
 

Wybaczę  
wyrządzoną mi przykrość 

96 
„Szukałem was, teraz Wy mnie 

znaleźliście” 
 

 Poszukam, gdzie i do kogo Papież 
wypowiedział te słowa 

 

97 
„ Ważne decyzje wymagają 

żarliwej modlitwy” 
 

 Wybiorę się na wieczór 
uwielbienia 

98 
„Trwajcie w jedności ” 

 
Wymyślę wspólnie z rodzeństwem 
ciekawe zabawy dla całej rodziny 

 

99 
„Musicie od siebie wymagać, 

nawet gdyby inni od was  
nie wymagali” 

 
Cały dzień będę milczeć 

 

100 
„ Maryja staje pomiędzy swym 
Synem a ludźmi w sytuacji ich 

braków, niedostatków i cierpień” 
Odmówię  

 „ Pod Twoją Obronę” 

 


