
OREMUS na okres 14.09.2018 – 14.10.2018

Rozważania: Diakonia Szkoły Animatora, skład: Diakonia Komunikowania Społecznego

Okres Zwykły, rok B, tom 2.
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Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 
Lb 21, 4b-9; Ps 78, 1-2. 34-35. 36-37. 38 (R.: por. 7b); Flp 2, 6-11; ; J 3, 13-17; 

Ile to razy mam możliwość wykazania się, pochwalenia się umiejętnościami i talentami i z tego nie skorzystam?
Sprobuj czasem dać sobie odebrać order za zasługi - niech ktoś inny (może niezasłużenie) go nosi. A w tym, przez
co zostaniesz uznany za słabego Bóg będzie wywyższony. W twoim uniżeniu robi się bardzo dużo miejsca miejsce
aby On przychodził, błogosławił, uzdrawiał i zbawiał.
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Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej 
Hbr 5, 7-9; Ps 31, 2-3b. 3c-4. 5-6. 15-16. 20 (R.: por. 17b); ; J 19, 25-27; Łk 2, 33-35; 

Jezus jest znakiem sprzeciwu dla wielu. Wielu nie zgadzało się z Jego nauką. Jedyną najwierniejszą osobą jaką
miał przy sobie była Jego Matka. To Ona wytrwała przy Nim do końca. Jej wierność Ją pod sam krzyż. I pewnie nie
raz tak będzie, że nasza wierność Chrystusowi zaprowadzi nas pod krzyż.
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Dwudziesta Czwarta Niedziela zwykła 
Iz 50, 5-9a; Ps 116A (114), 1b-2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 9); Jk 2, 14-18; Ga 6, 14; Mk 8, 27-35; 

Określenia tłumu opisujące Jezusa nie były jakoś specjalnie obraźliwe lub upokarzające. Jednak nikt z całej rzeszy
ludzi, uważających przecież Jezusa za kogoś wyjątkowego, nie określił Jezusa pełnym mianem Mesjasza. Za kogo
zatem ja uważam Jezusa? Za Najbliższego Przyjaciela, Cudownego Pocieszyciela w Trudnych Sprawach, Dawcę
Życiowej  Radości,  Osobę, Do Której  Się Modlę,  czy za tego, kto faktycznie realizuje wszystkie postulaty życia
chrześcijańskiego - Mesjasza i realnego Zbawiciela?
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1 Kor 11, 17-26. 33; Ps 40 (39), 7-8a. 8b-10. 17 (R.: por. 1 Kor 11, 26b); Por. J 3, 16; Łk 7, 1-10; 

Jakie miejsce w Twoim życiu i w życiu Twojej wspólnoty zajmuje Eucharystia?
Często narzekamy na kondycję naszych wspólnot. Mówimy, że brakuje w nich jedności, a nam animatorom sił,
zapominając, że to właśnie Eucharystia jest źródłem naszej posługi i tym najbliższym, najpełniejszym spotkaniem
z naszą Siłą i Nauczycielem, Miłością. 
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Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika
Mdr 4, 7-15; Ps 148, 1-2. 11-13a. 13c-14 (R.: por. 12a i 13a); 1 J 2, 12-17; Mt 5, 8; Łk 2, 41-52; 

Posłuszeństwo woli  Bożej jest niezwykle trudnym zadaniem. Muszę wyrzec się nie tylko świata, ale też często
własnych (prawdziwych lub złudnych) pragnień i marzeń. Jednak o tym, jak wiele więcej można zyskać, pokazuje
historia św. Stanisława, który dziś modli się w Niebie, by nie zabrakło mi odwagi pójść jego śladami.
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9 1 Kor 12, 31 – 13, 13; Ps 33 (32), 2-3. 4-5. 12 i 22 (R.: por. 12); Por. J 6, 63c. 68c; Łk 7, 31-35; 

W jaki sposób możesz doświadczyć takiej miłości, o której pisze św. Paweł? W jaki sposób tak możesz kochać
innych? Kogo? Gdybyś chciał/chciała usłyszeć inne tłumaczenie - polecamy ks. Danielskiego „Gdyby św. Paweł
pisał dziś do młodych”.
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Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy 
1 Kor 15, 1-11; Ps 118 (117), 1b-2. 16-17. 28-29 (R.: por. 1b); Mt 11, 28; Łk 7, 36-50; 

„A ten komu mało się odpuszcza, mało miłuje”. Sami z siebie nie potrafimy kochać. Jakbyśmy się nie starali, będą to
tylko deformacje miłości. Dlatego dostaliśmy darmową pomoc - łaskę, która służy budowaniu relacji z innymi. Dzięki
współpracy z nią, zostajemy uzdolnieni do służby miłością - przebaczania swoich słabości. Jak ja współpracuję
z łaską? Czy to buduje moją wspólnotę?
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Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty
Ef 4, 1-7. 11-13; Ps 19, 2-3. 4-5 (R.: 5a); ; Mt 9, 9-13; 

Wypełniać powołanie z „pokorą, cichością i cierpliwością”, mogę tylko wtedy, kiedy jestem autentycznie przekonany,
że jest to moje powołanie. W moim życiu musi się zatem wydarzyć takie spotkanie jak to opisane dzisiaj Jezusa
z Mateuszem. Spotkanie na którym jasna staje się nowa droga a ja chcę nią pójść. Czy szukasz takiego spotkania
z Jezusem? Bo On na pewno szuka takiego spotkania z Tobą.
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9 1 Kor 15, 35-37. 42-49; Ps 56 (55), 3 i 10. 11-12. 13-14 (R.: por. 14c); Por. Łk 8, 15; Łk 8, 4-15; 

Tak dobrze znamy tę przypowieść i ten obraz staje nam przed oczami. To może być pułapka. Jakie ciernie dziś
zasłaniają Ci światło Słowa? Jaki kolec Cię kłuje? Co jest betonem twardego podłoża, od którego nie umiesz się
odbić? Masz oczy - patrz, uszy - słuchaj!
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Dwudziesta Piąta Niedziela zwykła 
Mdr 2, 12. 17-20; Ps 54 (53), 3-4. 5. 6 i 8 (R.: por. 6b); Jk 3, 16 – 4, 3; Por. 2 Tes 2, 14; Mk 9, 30-37; 

Pokora jest patrzeniem na siebie i drugiego człowieka oczami Pana Boga, który zna nas najlepiej i wie jakie dary
włożył  w  serce  każdego  z  nas.  Nie  trzeba  próbować  być  kimś  innym  niż  sobą  samym.  W  naszej  posłudze
animatorskiej, w naszych wspólnotach i  rodzinach bądźmy tymi, którzy wprowadzają pokój i uważają innych za
wyżej stojących od siebie.
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9 Prz 3, 27-35; Ps 15 (14), 1b-2. 3 i 4b. 4c-5 (R.: por. 1b); Mt 5, 16; Łk 8, 16-18; 

Ta Ewangelia mówi o spowiedzi. Tak, rzuć nieco światła na swoją spowiedź. Przypomnij sobie, kiedy ostatnio byłeś
w konfesjonale? Jak do tego doszło? W jaki sposób się do niej przygotowałeś i  czy zadośćuczyniłeś za swoje
grzechy? Prawdą jest, że „jak się spowiadamy, tak świeci nasza wiara”.
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9 Prz 21, 1-6. 10-13; Ps 119 (118), 1 i 27. 30 i 34. 35 i 44 (R.: por. 35a); Por. Łk 11, 28; Łk 8, 19-21; 

Przypuszczalnie takie słowa mogły zaboleć Maryję, własny syn stawia ją na równo z innymi ludźmi. A może odwrotnie?
Może to my poprzez wsłuchiwanie się w Chrystusa przyjmujemy jej postawę i cnoty, stajemy się jak ona? Podpatrujmy
od mamy jak się słucha Boga i stawajmy obok niej każdego dnia podczas Namiotu Spotkania.

26
.0

9

Prz 30, 5-9; Ps 119 (118), 29 i 72. 89 i 101. 104 i 163 (R.: por. 105a); Mk 1, 15; Łk 9, 1-6; 

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy jak Jezus posyła apostołów „aby głosili  królestwo Boże i uzdrawiali”. Możemy
odczytać to jako zadanie również dla nas. Jesteśmy wezwani, aby mówić o miłości Boga w naszych środowiskach
i aby potwierdzać te słowa czynami. 
Niech w tym codziennym zadaniu towarzysz nam ciągła świadomość obecności Ducha Świętego, a także myśl
o pomocy i wstawiennictwie Niepokalanej!
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Wspomnienie św. Wincentego à Paulo, prezbitera 
Koh 1, 2-11; Ps 90 (89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 1b); J 14, 6; Łk 9, 7-9; 

Czasem wydaje mi się, że potrafię rozpoznać, co jest sprawiedliwe, a co nie. Albo, że moja prawda jest Jedyną
Prawdą.  Tymczasem dziś  Słowo  upomina  mnie,  bym był  pokorny.  Wszystko  bowiem ma sens  i  jest  Prawdą
w Chrystusie. On także zaspokaja największe pragnienia człowieka. Dlatego wszystko, o co powinienem zabiegać
to zobaczyć Jezusa w każdym aspekcie mojego życia. 

28
.0

9

Wspomnienie św. Wacława, męczennika 
Koh 3, 1-11; Ps 144 (143), 1b i 2abc. 3-4 (R.: 1b); Por. Mk 10, 45; Łk 9, 18-22; 

Życie  nas  zaskakuje…  Bóg  nas  zaskakuje.  Doświadczamy  przeróżnych  sytuacji,  przeróżnych  stanów
emocjonalnych.  Żyjąc  łaską  Bożą  wierzę,  że  każda  sytuacja,  która  wydarzyła  się  w  moim  życiu  nie  była
przypadkiem.  Każde wydarzenie  było  jakimś  doświadczeniem, które  mogłem wykorzystać,  żeby zbliżyć  się  do
Boga. Czy to w radości uwielbienia czy pogrążony w smutku tragedii. Jezus daje nam siebie w każdym czasie i uczy
nas aby wykorzystać czas, niezależnie od tego jaki jest. Bo przecież czas to miłość!
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Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała 
Dn 7, 9-10. 13-14; Ap 12, 7-12a; Ps 138, 1-2a. 2b-3. 4-5 (R.: 1c); Por. Ps 103, 21; J 1, 47-51; 

Anioły  w  kulturze  często  przedstawiane  są  jako  pełne  słodyczy  istotki.  Tymczasem  dzisiejsze  czytania
przedstawiają ich jako silną armię u boku Pana. Michał - ten, który przewodniczy w walce przeciwko szatanowi
(grzechowi). Gabriel – ten, który pokazuje plany Boże i Rafał, wspierający radą w wędrówce i pokazujący Boga jako
uzdrowiciela. Orędownictwa którego z nich najbardziej potrzebujesz? Przez ręce dzisiejszych patronów powierz
swoje życie Jezusowi.
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Dwudziesta Szósta Niedziela zwykła 
Lb 11, 25-29; Ps 19 (18), 8 i 10. 12-13. 14 (R.: por. 9a); Jk 5, 1-6; Por. J 17, 17ba; Mk 9, 38-43. 45. 47-48; 

Jeśli jest w tobie jakaś słabość odetnij ją, mówi Pan. Zerwanie ze słabością z nałogiem nie jest łatwe, ale nie jest
niewykonalne. Bóg daje swego Duch tym, którzy o Niego proszą i wtedy taka droga jest możliwa do przejścia. Uznaj
swoją słabość przed Panem i poproś o Ducha, a zobaczysz jak zaczyna się zmieniać twoje życie.
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Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy, doktora Kościoła 
Hi 1, 6-22; Ps 17 (16), 1bcd. 2-3. 6-7 (R.: por. 6b); Por. Mk 10, 45; Łk 9, 46-50; 

To jest dobry moment, by przy dzisiejszych czytaniach uświadomić sobie, czym jest moje życie. Narodziłem się
dzięki Bogu, Jemu zawdzięczam też wszystkie moje talenty, posiadaną własność, charakter, czy środowisko życia.
Całkowicie zależę od Jego woli i nic, co dzieje się w moim życiu, nie jest przypadkiem w Jego pełnym miłości planie.
Jak często zdaję sobie z tego sprawę?
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Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów 
Wj 23, 20-23; Ps 91, 1-2. 3-4. 5-6. 10-11 (R.: por. 11); Ps 103, 21; Mt 18, 1-5. 10; 

Nigdy nie mów, że zostałeś sam ze swoimi trudnościami i nie zapominaj o Twoim niebieskim towarzyszu. Czy znasz
Swojego Anioła Stróża? Rozmawiasz z nim, słuchasz go? To on przeciera szlaki Twojego życia. Jest Ci pomocą
i ochroną oraz nie opuszcza Cię nawet w tych najcięższych chwilach największej skłonności do grzechu. 
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Hi 9, 1-12. 14-16; Ps 88 (87), 10b-11. 12-13. 14-15 (R.: por. 3a); Flp 3, 8b-9a; Łk 9, 57-62; 

Ile jest rzeczy, które mnie krępują. Jak wielu dobrych uczynków nie zrobiłem, bo tak nie wypada, bo dziwnie będą
się na mnie patrzeć, bo to nie w moim stylu. A przecież nikt z nas nie chciałby, by o nim powiedziano, że „nie nadaje
się do królestwa Bożego”. Niech dziś słowa Jezusa dodadzą mi i Tobie odwagi, byśmy szli za nim w drobnych, ale
jakże czasami znaczących, uczynkach.
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Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu 
Hi 19, 21-27; Ps 27 (26), 7-8a. 8b-9c. 13-14 (R.: por. 13); Mk 1, 15; Łk 10, 1-12; 

W Ewangelii mamy dzisiaj krótką instrukcję, jak ma działać animator w świecie. Nie zdajemy sobie sprawy, że czasami
nasza prosta wizyta wystarczy, bo przynosimy w sercu swoim Jezusa i Jego pokój. Kogo dzisiaj odwiedzisz?
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Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy 
Hi 38, 1. 12-21; 40, 3-5; Ps 139 (138), 1b-3. 7-8. 9-10. 13-14b (R.: por. 24b); Por. Ps 95 (94), 8a. 7d; Łk 10, 13-16; 

Są sprawy dla nas niepojęte, których nie ogarniemy umysłem. Wtedy trzeba tak jak Hiob z pokorą przyznać się do
swoich ograniczeń. Przyjąć je i dziękować Bogu za wszystkie wielkie (ale też i drobne) cuda, których doświadczyliśmy

6.
10

Hi 42, 1-3. 5-6. 12-17; Ps 119 (118), 66 i 71. 75 i 91. 125 i 130 (R.: por. 135a); Por. Mt 11, 25; Łk 10, 17-24; 

Dzisiejsze Słowo pokazuje ogromną dobroć Boga względem nas i to, że tym bardziej możemy doświadczyć Jego
łaski  im  bardziej  jesteśmy  uniżeni  i  prości  względem Niego.  Żyjemy  w  epoce  „sukcesu”  i  „nieograniczonych
możliwości” człowieka i jego ciała. W związku z tym nasze ego w pewnych dziedzinach życia jest często ponad
miarę wysokie. Czy dostrzegam że też jestem w tym zanurzony? Czym dla mnie jest uniżenie i prostota?
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Dwudziesta Siódma Niedziela zwykła 
Rdz 2, 18-24; Ps 128 (127), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 5); Hbr 2, 9-11; Por. 1 J 4, 12bcd; Mk 10, 2-16; 

Dwie postawy Jezusa - ostra względem dorosłych i czuła względem dzieci. Jeśli oczekujemy Jego miłości bliskości
i tego, by czule nas traktował potrzebujemy stać sie dziećmi. Nie chodzi o naiwność, ale o uczciwość i prawdę postawy.
Dorośli ze swoim nalotem świata, swoją skorupą wychowania to niekiedy kombinatorzy, szukający rozwiązań zamiast
prawdy. Tu reakcja Jezusa jest zdecydowana. Nie chce z nami grać w gierki, czeka na prawdę spojrzenia. 
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Ga 1, 6-12; Ps 111 (110), 1b-2. 7-8. 9 i 10c (R.: 5b); J 13, 34; Łk 10, 25-37; 

Animator nie głosi siebie, lecz jak echo powtarza słowa Jezusa. Mamy stawać się wiernymi głosicielami Ewangelii.
Uczy ona, że każdy jest moim bliźnim i bez względu na status materialny, społeczny mam troszczyć się o każdego
człowieka. Czy widzisz w swoim otoczeniu kogoś potrzebującego twojej pomocy materialnej, rozmowy, dobrego
słowa? Bądź dziś dobrym Samarytaninem.
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Ga 1, 13-24; Ps 139 (138), 1b-3. 13-14b. 14c-15 (R.: por. 24b); Por. Łk 11, 28; Łk 10, 38-42; 

Kto jest lepszy - Marta czy Maria? Nie zastanawiaj  się dzisiaj nad tym. Nie próbuj  też utożsamiać się, szukać
podobieństw. Sednem dzisiejszej Ewangeli niech będzie... „Marto, Marto”. Czemu? Bo w kulturze semickiej wyraz
wypowiedziany dwukrotnie oznacza jego najwyższy stopień, czyli tutaj: „Naj-Marto”. „Jesteś WYJĄTKOWA! Kocham
Cię taką, jaka jesteś - nawet, jeśli nad czymś musisz jeszcze popracować”.
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Ga 2, 1-2. 7-14; Ps 117 (116), 1b-2 (R.: por. Mk 16, 15); Por. Rz 8, 15bc; Łk 11, 1-4; 

Niby zwykłe „Ojcze nasz...” a jednocześnie kompletny poradnik modlitwy! Każde z jej wezwań odkrywa przed nami
jakąś postawę  modlitwy.  Mamy wspaniałego Ojca,  któremu należy się  uwielbienie,  możemy złożyć Mu każdą
prośbę i  nas wysłucha,  On daje  moc przebaczenia  drugiej  osobie.  Zapraszam,  stań dzisiaj  przed tą  modlitwą
i uwielbiaj, proś o to czego potrzebujesz i przebacz z serca swoim winowajcom.
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Ga 3, 1-5; Łk 1, 69-70. 71-73. 74-75 (R.: por. 68); Por. Dz 16, 14b; Łk 11, 5-13; 

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus miedzy innymi pochwala ludzką zaradność. Nie stawia nam za wzór kogoś, kto
nie kupił odpowiedniej ilości chleba i potem nachodził swojego ziomka w nocy, lecz pokazuje nam, że trzeba prosić,
szukać, pukać. Nie możemy tylko czekać na boską interwencję, ale musimy także działać ludzkimi siłami. Matko
która dostrzegłaś brak wina na weselu w Kanie Galilejskiej, módl się za nami!
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0 Ga 3, 7-14; Ps 111 (110), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: 5b); J 12, 31b-32; Łk 11, 15-26; 

List do Galatów wyraźnie wskazuje na moc wiary. Często zadajemy sobie pytanie: jaka jest moja wiara? Jednak kiedy
Chrystus upomina „Kto nie jest ze Mną, ten jest przeciwko Mnie” zaczynamy rozumieć, że wiara to konsekwencja. Nie ma
miejsca na pół-wiarę. Zatem może lepiej byłoby zadać sobie pytanie: czy moja wiara jest konsekwentna? 
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Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera
Ga 3, 22-29; Ps 105 (104), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 8a); Por. Łk 11, 28; Łk 11, 27-28;

To jeden z krótszych fragmentów Ewangelii. Najkrótszy i najbardziej treściwy. Błogosławieni, którzy słuchają Słowa
Bożego i wypełniają je. Maryja jest naszym wzorem do naśladowania, Ona potrafi to najdoskonalej. Módlmy się,
prosząc Ją o wstawiennictwo, aby być tak wiernym Słowu jak Niepokalana.
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Dwudziesta Ósma Niedziela zwykła
Mdr 7, 7-11; Ps 90 (89), 12-13. 14-15. 16-17 (R.: por. 14a); Hbr 4, 12-13; Mt 5, 3; Mk 10, 17-30; 

Czasami  zastanawiam się  co bym zrobiła,  gdybym w jednej  chwili  straciła  dosłownie  wszystko:  dom,  rodzinę,
przyjaciół, pracę i to, bez czego w moim mniemaniu nie umiem żyć. Co by mi zostało z mojej wiary i ufności gdybym
została tak ogołocona? Dlatego dołączam się do dzisiejszej modlitwy psalmisty: „naucz nas liczyć dni nasze, byśmy
zdobyli mądrość serca”. 


