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Wielki Czwartek - 

Msza Wieczerzy 

Pańskiej 

Wj 12, 1-8. 11-14;  

Ps 116B(115), 12-

13.15-16bc.17-18;  

1 Kor 11, 23-26; J 

13, 34; J 13, 1-15 

„Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał.” Tak trudno jest mi 

zaakceptować, że Bóg schyla się do moich stóp, że Bóg staje się 

moim sługą. Tym trudniej jest mi to przyjąć, gdy mam świadomość, 

że ja do Jego stóp tak ochoczo nie padam i służyć też często Mu 

nie chcę. W relacji z Bogiem nie ma symetryczności – On zawsze 

daje więcej, On zawsze jest bardziej, On jest do końca. Obmyj 

mnie, Panie i w tych świętych dniach dokonaj tego, jak sam tylko 

pragniesz. 
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Wielki Piątek 

Iz 52, 13 – 53, 12;  

Ps 31(30), 2.6.12-

13.15-17.25;  

Hbr 4, 14-16; 5, 7-

9;  

Flp 2, 8-9;  

J 18, 1 − 19, 42 

Męka Pańska przywraca komunię z Bogiem i gładzi grzech świata 

(KKK 613). W tym także mój grzech. Sam Bóg, aby wypełnić to co 

sprawiedliwe, a jednocześnie okazać nieskończone miłosierdzie 

dobrowolnie decyduje się na przejście przez krzyż. Jest to darem 

dla mnie. Jakie odczucia budzi we mnie taki dar? Z czym staję pod 

krzyżem? Czy potrafię stanąć być może ze swoistą bezradnością, 

wobec tajemnicy, która zupełnie mnie przerasta, wśród narodów 

budzi zdumienie, nie tak bowiem wyobrażali sobie Zbawiciela? 

Wejść w tę tajemnicę, zgodzić się by mnie przenikała, zdecydować 

się w niej uczestniczyć, nawet jeśli do końca nie rozumiem? Do 

granic mego życia okazać wierność Bogu? Tak jak Chrystus. On 

tym zdobył życie dla Ciebie i dla mnie. 
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Wigilia Paschalna Rdz 1, 1 − 2, 2; Ps 104 (Ps 33); Rdz 22, 1-18; Ps 16;  

Wj 14, 15 − 15, 1; Ps: Wj 15; Iz 54, 4a.5-14; Ps 30;  

Iz 55, 1-11; Ps: Iz 12; Ba 3, 9-15.32 − 4, 4; Ps 19;  

Ez 36, 16-17a.18-28; Ps 42;  

Rz 6, 3-11;  

Ps 118;  

Mt 28, 1-10 

 

 

Oremus 5.04.2014 – 19.04.2014 

 

Rozważania: Diakonia Szkoły Animatora, skład: DKS Wpraga 
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Jr 11,18-20;  

Ps 7,2-3.9bc-12;  

J 3,16;  

J 7,40-53 

Skąd przyjdzie Mesjasz? – to pytanie podzieliło rozmówców. Po 

ludzku trudno połączyć niejasne fakty, sprzeczne komunikaty. 

Jezus począwszy od swoich narodzin jest jednak dwoisty czy wręcz 

wielowymiarowy. Szukamy schematu, by Go zrozumieć. Spieramy 

się sami ze sobą – czy mamy Go widzieć takim czy innym. 

A tymczasem On jest INNY! Skąd On przyjdzie dziś do Ciebie? Ja 

nie wiem i Ty tego nie wiesz, ale naszą rzeczą jest być gotowym na 

spotkanie z Nim! 
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5. N WP  

Ez 37, 12-14;  

Ps 130 (129), 1-8; 

Rz 8, 8-11;  

J 11, 1-45 

Bóg pragnie otworzyć nasze groby i nas z nich wydobyć. Pragnie 

dać nam swojego Ducha, który sprawi, że ożyjemy. Pragnie 

wskrzesić nas, jak Chrystus przywołał na powrót do życia Łazarza. 

On PRAGNIE, a ja? Czy aby na pewno? 
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Dn 13, 41-62;  

Ps 23(22), 1-6;  

Ez 33, 11;  

J 8, 1-11 

Sprawiedliwość pozbawiona miłosierdzia nie jest prawdziwą 

sprawiedliwością. Ile razy lepiej byłoby, gdybym milczał zamiast 

wydawać swoje osądy na temat drugiego człowieka? Ile razy moje 

słowa skazały kogoś na towarzyski niebyt? Ile razy 

zaszufladkowałem kogoś na podstawie swoich subiektywnych 

wyroków: bo tak mi się wydawało, bo on się tak zachowuje, bo 

przecież mam prawo? Tak, żyjemy w czasach sędziów. Osąd jest 

obecny na każdym kroku. Szafuje się wyrokami na lewo i prawo. 

Jezus pokazuje dziś, że tylko On może sądzić sprawiedliwie, bo 

tylko On zna zamysły serca ludzkiego. Inaczej widzi Bóg niż 

człowiek. Może dlatego zamiast oceniać lepiej jest doceniać? 
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Lb 21, 4-9;  

Ps 102(101), 2-3. 

16-21;  

J 8, 21-30 

Św. Augustyn mówił: "Panie, przez cierpienie uczysz, uderzasz by 

uleczyć, zabijasz nas byśmy nie umarli daleko od Ciebie”. Nam – 

podobnie jak Izraelitom na pustyni – zdarza się wątpić w Bożą 

obecność. Być może nie wpadamy od razu w sidła grzechu 

ciężkiego – przez lata formacji „styl naszego życia” być może nas 

od tego chroni. Ale w chwilach zwątpienia być może jesteśmy 

zniechęceni do służby, modlitwy. Doświadczenie pustyni pokazuje 

nam, że nie jesteśmy w swoich oczach tak święci jakimi być może 

chcielibyśmy siebie widzieć. „Gdy wywyższycie Syna Człowieczego 

poznacie że JA JESTEM”. Czy w chwili doświadczenia własnego 

grzechu, zniechęcenia do czynienia dobra – patrzę w stronę 

krzyża? Czy doświadczenie mojej słabości zwraca mnie coraz 

bardziej ku sobie i moim wężom na pustyni – czy każe wzywać na 

pomoc „Wywyższonego na Krzyżu”? 
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Iz 50, 4-9a;  

Ps 69 (68), 8-10. 

21-22.31.33-34;  

Mt 26, 14-25 

Słowa Proroka Izajasza brzmią jak wypowiadane przez człowieka 

pewnego siebie. Z pewnością można jednak stwierdzić, że to słowa 

kogoś, kto jest pewny Boga. Jezus, kiedy przy wieczerzy informuje 

uczniów o zdradzie też jest pewny Boga, tak jak Judasz, który 

dobrze wie, kim jest jego Nauczyciel. Choć zdrada wydaje się 

jeszcze przed faktem, Judasz nie czuje się zdemaskowany, 

zawstydzony, zbity z tropu. Zna Prawdę, ale podejmuje decyzję 

przeciw niej. W tej sytuacji trud Jezusa poszedł na marne – 

zainwestował w tego człowieka, a teraz on nie tylko odchodzi, ale 

zwraca się przeciwko Niemu. Warto dziś spojrzeć na tych, których 

„wychowywaliśmy w wierze”, którzy byli w naszych wspólnotach, 

grupach formacyjnych, a teraz widzimy ich kalkulujących decyzje, 

żyjących w zgodzie ze światem, nie z Bogiem. Może dziś warto 

podziękować za to, że choć chwilę siedzieli przy jednym stole 

z Panem? 

 

 
Triduum Paschalne 
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Dn 3, 14-20.91-

92.95;  

Ps: Dn 3, 52-56;  

J 3, 16;  

J 8, 31-42 

Słowo Boże objawia prawdę o przebaczającej miłości Boga. Czy 

wierzę w tę prawdę? Czy doświadczyłem/łam w moim życiu 

przebaczającej miłości Ojca, który nie osądza, ale oczekuje na mój 

powrót po kolejnym grzechu, z którym nie daję sobie rady? Miłości, 

która uwalnia, umacnia. Bóg jest obecny w moim życiu, ale czy 

doświadczam Jego miłości, przytulenia, przebaczenia, które daje mi 

wolność? Czy jestem w stanie przebaczyć sobie swój grzech, 

kolejny błąd, niedociągnięcie? Jeśli nie..., to czy prawdziwie 

doświadczyłem/łam Bożego przytulenia mnie i mojego życia? 
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Rdz 17, 3-9;  

Ps 105(104), 4-9;  

Ps 95(94), 8ab;  

J 8, 51-59 

Spotkanie z Bogiem przemieniło ojca wiary – ale nie dla niego 

samego, tylko dla historii (jego narodu i wszystkich innych), która 

jest Historią Zbawienia. Wierzysz. Zachowujesz naukę Chrystusa. 

I co dalej? Jakie jest Twe powołanie (poszukiwane, odnalezione, 

wypełniane...?). Gdzie Bóg chce Ciebie mieć, byś przekazywał 

wiarę i życie (w rodzicielstwie duchowym czy biologicznym?). Gdzie 

i jak docelowo służyć będziesz ojczyźnie niebieskiej i ziemskiej? 

Bóg błogosławi Ci na tę posługę. 
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Jr 20, 10-13;  

Ps 18(17), 2a-7;  

J 6, 63b.68b;  

J 10, 31-42 

Jeśli kroczymy śladami Jezusa, to z pewnością będzie nam dane 

spotkać prześladowców – takich na naszą miarę. Jeśli rzeczywiście 

jesteśmy solą i znakiem sprzeciwu wobec „świata”, to sprzeciw ten 

niektórym będzie przeszkadzał. To nie powód, byśmy wycofywali 

się z naszego postępowania w trosce, by nikogo nie urazić lub nie 

zirytować. Nie jest to też jednak powód, by naszych przeciwników 

ośmieszać, wykpiwać, atakować, potępiać, traktować z góry – bo 

wtedy nie świadczymy o Jezusie, tylko o własnej pysze i ambicji. 

„Tobie powierzyłem swą sprawę”. Powierzajmy zatem Bogu nasz 

trud codziennego prześladowania, ale także naszych 

prześladowców. 
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Ez 37, 21-28;  

Ps: Jr 31, 10-

12ab.13;  

Ez 18, 31;  

J 11, 45-57 

„Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę, że lepiej jest 

dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały 

naród” Kajfasz wypowiadając te słowa nie zdawał sobie sprawy, że 

mówi rzecz niezmiernie istotną i prawdziwą, która już niedługo 

miała się spełnić. Dzisiejsze czytania szczególnie przypominają mi, 

że Jezus umierał za cały naród, a przede wszystkim za mnie. Bóg 

oddaje Swego Syna dla mojego życia. Przedziwna Boża ekonomia 

zbawienia, przeogromna jest Jego miłość do człowieka. Czy 

dostrzegasz prawdziwą łaskę czy przeszedłeś już do porządku 

dziennego...ze świadomością, że Ktoś umarł, bo Ciebie ukochał? 
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Niedziela Męki 

Pańskiej  

Iz 50, 4-7;  

Ps 22(21), 8-9.17-

18a.19-20.23-24;  

Flp 2, 6-11;  

Mt 26, 14 – 27, 

66  

Dzisiaj zaczynamy wyjątkowy Tydzień w roku – Tydzień nad 

Tygodnie, Tydzień, którego wydarzenia całkowicie nas przerastają. 

Usiądź dziś nad czytaniami i znajdź w nich jakiś szczegół, który 

poprowadzi Cię przez ten czas. Zobacz co może pomóc Ci 

w przeżyciu Świąt – osioł na którym Jezus wjechał do Jerozolimy, 

judaszowe srebrniki, Ogrójec, bicz, korona cierniowa, płaczące 

kobiety na drodze krzyżowej, gwoździe, którymi Jezus był przybity 

do krzyża, krew i woda z Jego boku, zasłona, która się przerwała...  

Jak przeżyłeś Wielki Post? Jak wypełniłeś postanowienia podjęte 

czterdzieści dni temu? Pomyśl nad tym co Cię w tym rozprasza, co 

wygrywa z Jezusem – spróbuj wyłączyć Facebooka, komputer, 

telefon, swoje złe nawyki – podejmij postanowienie o poświęceniu 

tych najbliższych dni tylko Jezusowi – zegnij swoje kolano i wyznaj, 

że to On jest Panem – teraz jest najlepszy czas. 
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Iz 42, 1-7;  

Ps 27 (26), 1-3. 

13-14;  

J 12, 1-11 

Jak często zdarza się, że ze względu na „konieczność” zadbania 

o moją pracę, zarobki, studia rezygnuję z osobistego przylgnięcia 

do Jezusa i ofiarowania Jemu drogocennego olejku mojego serca? 

Czy pragnę godnego życia, czy jak Judasz wykradam z trzosa 

Bożych darów coś dla siebie, aby móc pozwolić sobie na 

wygodniejsze życie? Pan dziś wzywa do rewizji tego czemu 

poświęcam mój czas, moje siły i energię. Bo choć Jezus jest tym 

który „nie da słyszeć krzyku swego na dworze”, to właśnie On jest 

„Obrońcą mego życia”. 
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Iz 49, 1-6;  

Ps 71(70), 1-4a.5-

6ab.15.17;  

J 13, 21-33.36-38 

Dlaczego „spoglądali jeden na drugiego niepewni o kim mówi”? 

Każdy z apostołów miał prawo czuć się jak zdrajca. Każdy z nich 

(poza Janem), w którymś momencie zawiódł. Jeden w czasie burzy 

na jeziorze, kiedy zwątpił w Jego opiekę, drugi zaprzeczał Jego 

śmierci na krzyżu, a jeszcze inny niedowierzał Jego słowom, ale to 

co ich łączyło to gotowość pójścia za Jezusem. Pan wiedział o ich 

słabości, tak samo jak zna naszą słabość, ale właśnie takich nas 

kocha i powołuje do głoszenia Królestwa. To co różniło Judasza od 

reszty to niezgoda na własną słabość i małość, to zwątpienie 

w Bożą miłość. W naszym życiu bądźmy jak Piotr – drugi „wielki 

zdrajca”. On doskonale zrozumiał słowa „moc w słabości się 

doskonali”…(2 Kor 12, 9) 
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3. Niedziela 

Wielkanocna  

Dz 2, 14.22-28;  

Ps 16(15), 1-2a. 

5.7-11;  

1 P 1, 17-21;  

Łk 24, 13-35 

Prawda o zmartwychwstaniu Pana nie od razu dociera do uczniów. 

Ze swoistą ociężałością, z oczami na uwięzi, jakby czymś 

przesłoniętymi, zmagają się idący do Emaus. Z jednej strony to być 

może tajemnica ciała uwielbionego, przemienionego, które nie od 

razu rozpoznała także Maria Magdalena. Ale z drugiej strony to być 

może coś po stronie uczniów. Na przykład perspektywa czysto 

ziemskiego myślenia, doczesnego, takiego, któremu obca jest 

prawda, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. A przecież jako 

chrześcijanie powinniśmy wyzwalać się z tej czysto ziemskiej 

perspektywy, która trzyma oczy na uwięzi. Przecież "wiara nasza 

i nadzieja skierowane są ku Bogu", nie ku doczesności. 
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Dz 6, 8-15;  

Ps 119(118), 23-

24.26-27.29-30;  

Mt 4, 4b;  

J 6, 22-29 

Czy szukasz cudu, czy sprawcy cudu? A jeżeli nie rozumiesz, to 

czy osądzasz? Czy wybrałeś drogę Prawdy? I czy ją wybierasz 

ciągle i ciągle na nowo? 
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św. Apostołów 

Filipa i Jakuba  

1 Kor 15, 1-8;  

Ps 19(18);  

J 14, 6-14 

Czy w tym fragmencie jest skarga czy rozczarowanie Jezusa nami? 

Że Go nie rozumiemy, że nie poznaliśmy w Nim Ojca. Ale czy za 

tym rozczarowaniem idzie kara? Nie, przeciwnie – prośba 

i obietnica! Kto z nas tak potrafi pouczać innych, by ich wzmocnić 

a nie potępić? Naśladować Jezusa chociażby w tym.... 
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Dz 8, 1b-8;  

Ps 66(65), 1-3a.4-

7a;  

J 6, 35-40 

To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy 

w Niego, miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu 

ostatecznym. A jaka jest moja odpowiedź na tak postawione 

warunki? Widzieć (poznać) i uwierzyć – tylko tyle potrzeba do 

zbawienia. Ilu moim braciom pomogłem ostatnio spełnić choćby 

jeden z nich? 

8
.0

5
 

św. Stanisława, bp  

Dz 20, 17-18a.28-

32.36;  

Ps 100(99);  

Rz 8, 31b-39;  

J 10, 11-16 

Pan Jezus to Dobry Pasterz, który oddał życie za swoje owce. Jako 

animatorzy zostaliśmy wezwani by na wzór naszego Mistrza 

troszczyć się o tych, którzy zostali nam powierzeni. Uczestnicy są 

dla nas jak owce. Mamy o nich dbać, modlić się za nich, a czasem 

wręcz umierać poprzez rezygnowanie z własnych zachcianek 

i egoizmu. Taka miłość upodobni nas do Jezusa i sprawi, że Ojciec 

w Niebie będzie mógł z radością zakrzyknąć: „Wyglądasz zupełnie 

jak Mój Syn! Wejdź do Radości Wiecznej”. 
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 Dz 9,1-20;  

Ps 117(116), 1-2;  

J 6, 52-59 

Jezus mówi dzisiaj, że kto spożywa Jego Ciało i Krew, ma w sobie 

życie. Co to znaczy dla mnie "mieć w sobie życie"? Co dla mnie 

oznacza ta obietnica Jezusa? 
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Dz 9, 31-42;  

Ps 116B(115), 12-

17;  

J 6, 63b.68b;  

J 6, 55.60-69 

Bóg dał mi wolność. Chodzenie za Jezusem nie jest łatwą drogą. 

Kiedyś gorąca, gorliwa wiara może być poddana próbie. 

Wątpliwości, troska o bezpieczeństwo finansowe, bezpieczeństwo 

towarzyskie, wygodne i przyjemne życie mogą stać się bożkami 

o które zabiegam. A Bóg? Obdarował mnie wolnością. Mogę 

odejść. Czy czasami tak nie łatwiej, czy czasami nie chcę? Być 

blisko Chrystusa... doświadczyłem/łam tego... Jeśli tak? Będę 

podejmować walkę duchową by przy Nim trwać także na Golgocie. 

 

 

Oremus 19.04.2014 – 10.05.2014  Okres Wielkanocny 

Rozważania: Diakonia Szkoły Animatora, skład: DKS Wpraga 
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Wigilia Paschalna Rdz 1, 1 − 2, 2; Ps 104 (Ps 33); Rdz 22, 1-18; Ps 16;  

Wj 14, 15 − 15, 1; Ps: Wj 15; Iz 54, 4a.5-14; Ps 30;  

Iz 55, 1-11; Ps: Iz 12; Ba 3, 9-15.32 − 4, 4; Ps 19;  

Ez 36, 16-17a.18-28; Ps 42;  

Rz 6, 3-11;  

Ps 118;  

Mt 28, 1-10 
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Niedziela 

Zmartwychwstania 

Pańskiego 

Dz 10, 34a. 37-43; 

Ps 118(117), 1-2. 

16-17.22-23;  

Kol 3, 1-4 (1 Kor 

5, 6b-8);  

1 Kor 5, 7b-8a;  

J 20, 1-9 

Być świadkiem. Być człowiekiem zmartwychwstania. To znaczy 

widzieć życie tam, gdzie inni widzą tylko śmierć. Widzieć szklankę 

do połowy pełną, a nie do połowy pustą. Zaczynać od początku i od 

początku stawać twarzą w twarz z Miłością, której nie można pojąć, 

ale bez Niej nie da się pojąć świata. 
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Dz 2, 14. 22-32; 

Ps 16(15), 1-

2a.5.7-11;  

Ps 118(117), 24;  

Mt 28, 8-15 

Zmartwychwstały staje przede mną. Widzę Go, mogę dotknąć. 

Upadam do Jego nóg – jeszcze nie wierzę, ale już przeczuwam, że 

to ON! Nie przez rozum, ale w porywie serca - spotykamy się. 

Nareszcie. Obejmuję Jego stopy, a nie ma nic wstydliwego w tym 

geście. Jest czułość. Słyszę jak mówi: Nie bój się, idź do braci! Czy 

mnie odpędza? Nie, nie czuję się wygnany. Czuję się szczęśliwy, 

że mogę dać innym nadzieję! 
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Dz 2, 36-41;  

Ps 33(32), 4-5.18-

20.22; 

Ps 118(117), 24;  

J 20, 11-18 

Od zawsze najbardziej wzruszającymi momentami w filmach były 

dla mnie sceny pożegnania. Zwłaszcza te, w których wiadomo było, 

że bohaterowie już nigdy więcej się nie spotkają. Frodo wsiadający 

na łódź w Szarej Przystani zostawiał za sobą nie tylko ukochany 

Shire i piękną i burzliwą historię życia, ale przede wszystkim 

przyjaciół, z którymi przebył niezwykłą podróż i zbudował 

nierozerwalne więzy miłości. Ból i smutek związany z rozstaniem 

bywa trudny do zniesienia. Dlatego tym bardziej dziś ucieszmy się 

z odzyskanego Boga, który zerwał kajdany śmierci. I zawołajmy 

Rabbuni! Ukochany nauczycielu! Przyjacielu! Miłości mojego życia! 

... 
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Dz 3, 1-10;  

Ps 105(104), 1-4. 

8-9;  

Ps 118(117), 24;  

Łk 24, 13-35 

„A myśmy się spodziewali” - w dzisiejszych czasach ludzie często 

odchodzą od Kościoła, bo się zawiedli. Uciekają tak jak uczniowie 

z Emaus. Nie mogą znieść hańby krzyża. Zatrzymują się tylko na 

tym jednym wymiarze. A przecież Jezus swoją śmierć przekuł 

w chwałę zwycięskiego Zmartwychwstania. Tak bardzo potrzeba 

dziś nas – świadków, by głosić, że Pan prawdziwie zmartwychwstał, 

a bez krzyża nie ma zwycięstwa. Słysząc Dobrą Nowinę uczniowie 

sami proszą Jezusa, by z nimi pozostał. Wiara rodzi się ze 

słuchania. Tak też my mamy głosić gorliwie i radośnie, a Pan już 

sam zatroszczy się o resztę. 
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Dz 3, 11-26; 

Ps 8, 2.5-9;  

Ps 118(117), 24;  

Łk 24, 35-48 

Zmartwychwstałego nie wystarczy zobaczyć. 

Jeśli w Zmartwychwstałym nie rozpoznam Pana, może mi się 

zdawać że stoi przede mną zjawa, że to nie mój Nauczyciel ale 

ułuda, mrzonka. W Zmartwychwstałym również trzeba rozpoznać 

swojego Pana. Zmartwychwstałemu również trzeba uwierzyć. 

Trzeba Go słuchać i dać się oświecić łaską wiary. 
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Dz 4, 1-12;  

Ps 118(117), 

1.4.22-25;  

J 21, 1-14 

Szymon Piotr po śmierci Pana, powrócił by łowić ryby, bowiem to 

działanie było mu znane, przewidywalne. I pojawia się Jezus 

Zmartwychwstały pokazując, że trud, wysiłek ma sens tylko 

z nowym spojrzeniem, tylko w obecności Pana. Moje serce, moje 

życie, moje otoczenie może się zmienić tylko za sprawą Boga, Jego 

działania i Jego obecności. Jak często wzywam Imienia Pana 

w moim działaniu, w sytuacjach kiedy nie daję rady samemu? Czy 

łatwo jest mi prosić o pomoc Bożą? Czy potrafię się przyznać do 

mojej słabości, tego że na każdym kroku potrzebuję Boga ... 
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Dz 4, 13-21;  

Ps 118(117), 1.14-

16.18.21;  

Mk 16, 9-15 

(...) my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i co słyszeliśmy 

– przypomnij sobie z wdzięcznością te wydarzenia, które składają 

się na Twe świadectwo. (...) nie chcieli wierzyć, (...) im też nie 

uwierzyli – módl się, byś świadczył zawsze, nie pomimo niewiary 

słuchaczy, lecz z jej powodu. 
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Niedziela 

Miłosierdzia 

Bożego  

Dz 2, 42-47;  

Ps 118(117), 

1.4.13-14.22.24;  

1 P 1, 3-9;  

J 20, 19-31 

Boże Miłosierdzie – żywa nadzieja, moc strzegąca zbawienia, 

radość niewymowna pośród różnorodnych doświadczeń, tchnienie 

Ducha Świętego, źródło pokoju i błogosławieństwa, kamień 

węgielny wiary. Sama myśl o Bożym Miłosierdziu budzi w naszym 

sercu wdzięczność i uwielbienie. Pamiętajmy dziś, że szczególnym 

miejscem doświadczania tego Miłosierdzia jest wspólnota. W głębi 

chrześcijańskiej wspólnoty, w której obecny jest Jezus, Jego 

Miłosierdzie objawia się nam także poprzez siostry i braci. My też 

możemy stawać się jego świadkami dla innych. 
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św. Wojciecha, bp  

Dz 1, 3-8;  

Ps 126(125);  

Flp 1, 20c-30;  

J 12, 24-26 

By stać się bardziej Chrystusowym, by zbliżyć się do Boga, musisz 

zgodzić się na własną śmierć. Umrzeć musi Twoja miłość własna, 

Twoje „ego”, pycha, Twoje pragnienia, Twoje ambicje, to, co 

stanowi oparcie dające poczucie bezpieczeństwa. By prawdziwie 

Żyć musisz niejako przestać zaznaczać własną niezależność, 

odrębność. Pozornie może wydawać się to śmiercią, traceniem 

samego siebie. Jednak tak naprawdę dopiero wtedy zaczynasz 

prawdziwie żyć. Ponieważ powracasz do swego Stwórcy. 

Jednoczysz się ze źródłem swego istnienia i dopiero wtedy 

zaczynasz być tym, kim w zamierzeniach Bożych miałeś być od 

początku: Miłością. "Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to 

zysk." 
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św. Katarzyny ze 

Sieny  

1 J 1, 5 – 2, 2;  

Ps 103(102), 1-4. 

8-9.13-14.17-18;  

Mt 11, 25-30 

"Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy 

przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom". Święta 

Katarzyna ze Sieny, choć była analfabetką została doktorem 

Kościoła, świętą, patronką Europy – miała ogromny dar dany od 

Boga, który wykorzystała doprowadziwszy do zbawienia nie tylko 

siebie, ale też tych, którzy patrzyli na jej życie. 

Kiedy Ty myślałeś o swoim darze, kiedy ostatnio weryfikowałeś to, 

jak go wykorzystujesz? Co z Twoich umiejętności, talentów, 

charyzmatów, mocnych stron może doprowadzić Ciebie i Twoich 

bliskich do świętości? 

3
0

.0
4
 

Dz 5, 17-26;  

Ps 34(33), 2-9;  

J 3, 16-21 

Pan Bóg tak umiłował Apostołów, że poprzez anioła wyprowadził 

ich z zamkniętego więzienia. Jak Pan Bóg mnie umiłował? Jakie 

konkretne sytuacje są dla mnie doświadczeniem Bożej Miłości, 

Jego działania? Czy dostrzegam Jego miłość do mnie? Uwielbiajmy 

Boga zakrytego w wydarzeniach codzienności, Tego który pragnie 

mojego zbawienia bardziej niż ja. 
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Dz 5, 27-33;  

Ps 34(33), 2.9.17-

20;  

J 20, 29;  

J 3, 31-36 

Święto Józefa Robotnika, patrona fizycznej pracy, przypomina 

wszystkie ludzkie ręce: spracowane, utrudzone pracą, ręce, które 

obsługują maszyny, wyrabiają mnóstwo przedmiotów, zamiatają 

kościół, myją podłogę, dźwigają kubły z węglem, wyrzucają obierki, 

nieraz są mokre od brudnej wody, czarne od wilgotnej ziemi pola 

czy ogrodu. Umniejszamy wartość pracy fizycznej, a przecież ona 

czasem bardziej ułatwia modlitwę i kontemplację niż praca 

umysłowa. Święty Józef zawsze przypomina wartość, szlachetność 

i świętość pracy ludzkich rąk i rozpoczyna maj – miesiąc 

niedostrzeżonej pracy Matki Bożej... (x. Twardowski) 
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Dz 5, 34-42;  

Ps 27(26), 1.4.13-

14;  

Mt 4, 4b;  

J 6, 1-15 

"Pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby". Trzech animatorów, jeden 

muzyczny. "Skąd kupimy chleba, aby się oni posilili?" To za mało, 

aby coś zmienić w naszym otoczeniu, tylu bierzmowanych... 

"A mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma 

czynić". Ty wiesz swoje – nie da rady. Jezus też wie swoje. Może 

warto modlić się o pomnożenie chęci, zapału, wiary, nie licząc 

przez chwilę rąk do pracy? 
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NMP Królowej 

Polski  

Ap 11, 19a; 12, 1. 

3-6a. 10ab;  

Ps: Jdt 13, 

18bcde.19-20;  

Kol 1, 12-16;  

J 19, 25-27 

"A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, 

Maria, Żona Kleofasa, i Maria Magdalena." Jezu, chcę dzisiaj 

stanąć razem z Twoją Matką obok Twojego krzyża. Nie musisz nic 

mówić, nie musisz niczego nowego otwierać, zmieniać. Chcę dzisiaj 

być przy Twoim krzyżu. 

 


