
OREMUS na okres 1.03.2019 – 31.03.2019

Rozważania: Diakonia Szkoły Animatora, skład: Diakonia Komunikowania Społecznego

Okres Zwykły I, rok C, tom 1.

1.
03

Syr 6, 5-17; Ps 119 (118), 12 i 16. 18 i 27. 34-35 (R.: por. 35a); Por. J 17, 17ba; Mk 10, 1-12;

Kto znalazł wiernego przyjaciela, znalazł skarb, tam zaś, gdzie nasz skarb, będzie i nasze serce. O tym jak Bóg na
nie patrzy mówi na przykład scena powołania Dawida, lecz dziś proponuję przyjrzeć się przyjaciołom Hioba, którym
Bóg okazuje miłosierdzie ze względu na ich przyjaźń z Hiobem. To piękny obraz tego, czym powinna być przyjaźń
i wezwanie do refleksji (zwłaszcza w kontekście dzisiejszej Ewangelii) nad wiernością i wdzięcznością wobec moich
przyjaciół.

2.
03

Syr 17, 1-15; Ps 103 (102), 13-14. 15-16. 17-18a (R.: por. 17a); Por. Mt 11, 25; Mk 10, 13-16;

Jesteś  bożym cudem,  obrazem mocy  twórczej  Boga.  Jesteś  ukochanym dzieckiem,  dziedzicem.  Bóg umieścił
w Twoim sercu swoje oko. Dał Ci poznać dobro i zło. Jakie jest dziś Twoje serce, kiedy patrzysz na to co Cię
otacza? Czy bije z niego wdzięczność czy żal? Radość czy smutek? Dobre pragnienia czy niechęć? Małe dzieci
otwarcie i prosto rozmawiają z rodzicami. Potrafisz dziś tak porozmawiać z Bogiem?

3.
03

Ósma Niedziela zwykła

Syr 27, 4-7; Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16 (R.: por. 2); 1 Kor 15, 54b-58; Por. Flp 2, 15d. 16a; Łk 6, 39-45;

To co jest we mnie świadczy o mnie i to jak się wypowiadam o innych. Jeśli tylko oskarżam i doszukuję się ciągle
winy w innych, a sam nie potrafię przyznać się do błędu, to nie trwam w nauce Chrystusa. Czy potrafię stawać
w prawdzie o sobie samym?

4.
03

Święto św. Kazimierza, królewicza

Syr 51, 13-20; Ps 16, 1-2a i 5. 7-8. 11; Flp 3, 8-14; J 15, 16; J 15, 9-17;

Recepta na życie wieczne jest bardzo prosta. Pomimo bezkresnych dyskusji teologicznych na temat Boskiej natury,
pomimo przeróżnych dysput i debat co jest moralnie dobre a co złe, pomimo przemyśleń co jest jeszcze uznawane za
grzech, a co jeszcze nie, pomimo niekończących się sporów między tradycjonalistami a liberałami, receptą jest jedna,
prosta  rzecz: miłość. Jezus mówił  o tym niedługo przed Swoją śmiercią, pozostawił  nam wtedy to najważniejsze
przykazanie. Czy w życiu kierujesz się miłością?

5.
03

Syr 35, 1-12; Ps 50 (49), 5-6. 7-8. 14 i 23 (R.: por. 23b); Por. Mt 11, 25; Mk 10, 28-31;

Jaka ofiara jest miła Bogu? Czego pragnie dziś od Ciebie Pan? Czy ofiara, którą składasz w Twoim życiu, wypływa
z pragnienia serca, czy jest jedynie wynikiem poczucia obowiązku, przyzwyczajenia, zalęknienia i służy uspokojeniu
sumienia? Nie bój się szczerzej i prawdziwej odpowiedzi na to pytanie. Badaj swoje serce, wsłuchuj się w swoje
myśli, uczucia i Boże wezwania. Bóg pragnie byś stanął przed nim taki jaki jesteś. On miłuje radosnego dawce
i pragnie, abyś był szczęśliwy!

Wielki Post, rok C, tom 1.

6.
03

Środa Popielcowa

Jl 2, 12-18; Ps 51 (50), 3-4. 5-6b. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 3a); 2 Kor 5, 20 – 6, 3; Por. Ps 95 (94), 8a. 7d; Mt 6, 1-6. 16-18;
Pan pragnie, by nadchodzące dni były Jego czasem. Byśmy odrzucili to, co rzeczywiście jest zbędnym balastem
w drodze na spotkanie z Nim. Aby podejmowany post nie był zwykłą dietą czy oszczędnością, ale dawał przestrzeń
i  czas  na  pogłębienie  relacji  z  Bogiem.  Przy  tym nie  jesteśmy zdani  tylko  na  własne siły.  On  wychodzi  nam
naprzeciw i prowadzi swym Słowem. Wystarczy posłuchać...

7.
03 Pwt 30, 15-20; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ps 40 [39], 5a); Por. Mt 4, 17; Łk 9, 22-25;

Pójście za Jezusem to droga dyskrecji, milczenia, pokory, skromności, cichej pracy, pamiętania o drugim. Czy takie
życie przynosi mi szczęście? Kiedy tak, kiedy nie?

8.
03

Iz 58, 1-9a; Ps 51 (50), 3-4. 5-6b. 18-19 (R.: por. 19b); Por. Am 5, 14; Mt 9, 14-15;

Wielki  Post to czas naszej  przemiany.  Czemu nie mielibyśmy się zamienić w Bożą Trąbę? Głośmy Chrystusa
miłosiernego, który przychodzi do wszystkich wołających. „Oto Jestem!” Oto czas mądrego postu, który ma nas
przemienić w głos Boga!

9.
03

Iz 58, 9b-14; Ps 86 (85), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 11ab); Por. Ez 33, 11; Łk 5, 27-32;

Jezus przychodzi do grzeszników, których powołał do nawrócenia się. Żeby spotkać Jezusa w tym Wielkim Poście
potrzebuję uznać swoją niewystarczalność. Nie moje postanowienia, starania i wysiłek mają coś zmienić, ale Jezus.
Uznać siebie za grzesznika który potrzebuje pomocy Boga - to jest naprawdę wyzwanie. 

10
.0

3

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu
Pwt 26, 4-10; Ps 91 (90), 1-2. 10-11. 12-13. 14-15 (R.: por. 15b); Rz 10, 8-13; Mt 4, 4b; Łk 4, 1-13;

Bardzo chętnie porównujemy się w scenie kuszenia do Jezusa, zastanawiając się, jak dalibyśmy sobie radę w tej
sytuacji.  To  błąd,  sami  nie  dalibyśmy  rady!  Jednak  czy  czasem  nie  jesteśmy  także  kusicielami  dla  innych?
Elegancko, zgrabnie w oparciu o potrzeby drugiej strony - prowadzimy na manowce...

11
.0

3

Kpł 19, 1-2. 11-18; Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. J 6, 63c); 2 Kor 6, 2b; Mt 25, 31-46;

Świętość to nie jest rzeczywistość zarezerwowana dla wybranych. Ty i ja możemy być święci, sam Bóg zapewnia nas
o tym Swoim Słowem. Wystarczy czynić dobro, kochać i postępować wobec braci tak jak sam chciałbym być traktowany.
Każdy najdrobniejszy gest uczyniony z miłości przybliża mnie do Boga i upodabnia do Jezusa. Ile masz w sobie z owcy,
a ile z kozła? Może to dobry czas by to zweryfikować i zawalczyć o świętość. Inaczej nie wejdziesz do Nieba.

12
.0

3

Iz 55, 10-11; Ps 34 (33), 4-5. 6-7. 16-17. 18-19 (R.: por. 18b); Mt 4, 4b; Mt 6, 7-15;

Rozważałeś  kiedyś  na  namiocie  modlitwę  „Ojcze  nasz”?  Dziś  warto  wrócić  do  tego  tekstu,  ale  z  nieco  inną
perspektywą. W pierwszym czytaniu Bóg mówi o swoim słowie, które nie wraca do Niego bezowocnie – to znaczy, że
działa cuda, jest obietnicą i zarazem jej wypełnieniem, zawsze jest łaską. Skoro codziennie modlisz się modlitwą „Ojcze
nasz” – czyli słowem Bożym, to pomyśl, jaką ma moc w twoim życiu.

13
.0

3 Jon 3, 1-10; Ps 51 (50), 3-4. 12-13. 18-19 (R.: por. 19b); Jl 2, 13bc; Łk 11, 29-32;

Warto się dzisiaj zatrzymać i spojrzeć na ten Wielki Post. Jaki on dla Ciebie jest? Do czego Bóg Ciebie wzywa, co jest
Twoim „głosem Jonasza”?  Jeśli  jeszcze nie  wiesz,  to  teraz  warto  zadać to  pytanie:  „Ojcze,  gdzie  chcesz mnie
przemienić?”. Oddaj dzisiaj wszystkie trudne sprawy, Twoją ludzką niedoskonałość i zastąp ją obecnością Chrystusa.

14
.0

3 Est 4, 17k. l-m. r-u; Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 7e-8 (R.: por. 3a); Ps 51 (50), 12a. 14a; Mt 7, 7-12;

Ojcze! A jednak mnie kochasz! Często o tym zapominam, a nawet czasami nie potrafię w to uwierzyć. W dzisiejszej
ewangelii Jezus mówi, że dasz mi dobre dary. Chcę Cię dziś prosić o jedno, abym uwierzył, że Ty mnie kochasz
i że jestem dla Ciebie ważny!

15
.0

3

Ez 18, 21-28; Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8 (R.: por. 3); Ez 18, 31ac; Mt 5, 20-26;

Nasze życie ciągle lawiruje między kolejnymi nawróceniami, a momentami niszczenia owoców nawrócenia. Zatem obie
postawy opisane dziś przez proroka Ezechiela są naszymi. Jednak miłość do Boga powinna być w nas gorliwa. Chodzi
o to, by te chwile odstąpienia od Jego przykazań były tylko chwilami. Świadomość grzechu rodzi odpowiedzialność.
Czekanie z grzechem jest uśmiercaniem się. Zatem żyjmy tu i teraz, nie zwlekajmy!

16
.0

3

Pwt 26, 16-19; Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 7-8 (R.: por. 1); 2 Kor 6, 2b; Mt 5, 43-48;

Wydaje się, jakby Jezus wymagał od nas tego co niemożliwe. Kochać nieprzyjaciół? Odnosić się z miłością do tych,
którzy  nas nie szanują albo obrażają? Jezus chce żebyśmy postępowali  na wzór jego samego.  Kto tak  kocha
i wybacza równie mocno jak On? Pomimo naszych grzechów Jezus podnosi, przytula i cały czas pokazuje co robić,
żeby kochać ofiarnie i bezinteresownie. Uczy jak kochać miłością krzyża, miłością, która zna wartość wyrzeczenia,
ale jest cierpliwa i nie szuka poklasku, miłość, która jest wierna do końca.

17
.0

3

Druga Niedziela Wielkiego Postu
Rdz 15, 5-12. 17-18; Ps 27 (26), 1bcde. 7-8. 9abc. 13-14 (R.: 1b); Flp 3, 17 – 4, 1; Por. Mt 17, 5; Łk 9, 28b-36;

Błogosławię Cię, Panie, w mojej niebieskiej ojczyźnie, w Twej potędze, która może przekształcić i podporządkować
sobie wszystko – i wszystkich, także wrogów Twego krzyża, którzy zawsze są moimi siostrami i braćmi, których
z płaczem Tobie powierzam! Obym trwał przy Tobie, aby inni mogli mnie naśladować! Amen!

18
.0

3

Dn 9, 4b-10; Ps 79 (78), 5a i 8. 9. 11 i 13 (R.: por. Ps 103 [102], 10a); Por. J 6, 63c. 68c; Łk 6, 36-38;

„Panie! Wstyd na naszych twarzach (...), bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.” Pan Bóg zna mój grzech. Czeka na mój
żal, na pragnienie powrotu do Niego i konkretne działania, by być bliżej Miłości. Niech codzienny rachunek sumienia
będzie dla mnie czasem rozpoznawania Bożej Obecności w moim życiu, a także uczenia się bycia coraz bardziej
miłosiernym wobec ludzi, których spotykam i którzy nadto mnie irytują.

19
.0

3

Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16; Ps 89, 2-3. 4-5. 27 i 29 (R.: 37a); Rz 4, 13. 16-18. 22; Por. Ps 84, 5; Mt 1, 16. 18-21. 24a; 
Łk 2, 41-51a;

Dzisiaj jest uroczystość św. Józefa, opiekuna Jezusa i jednego z „najskuteczniejszych” orędowników. Może warto
dzisiaj przez jego pośrednictwo powierzyć Jezusowi swoje troski?

20
.0

3 Jr 18, 18-20; Ps 31 (30), 5-6. 14. 15-16 (R.: 17b); J 8, 12; Mt 20, 17-28;

„Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą.”

Panie, pragnę być nie tylko Twoim sługą, ale też sługą moich braci. Ucz mnie jak oddawać swoje życie za Ciebie i 
moich bliźnich. Naucz mnie przede wszystkim jak miłować moich braci kosztem ofiary z siebie. Amen. 

21
.0

3

Jr 17, 5-10; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ps 40 [39], 5a); Por. Łk 8, 15; Łk 16, 19-31;

Gdybym to ja był bohaterem dzisiejszej przypowieści, to kim bym był? Łazarzem, który choć jest biedny, to ma
relację z Bogiem – ma imię. Który, choć nie ma nic, to ufa Panu i dziękuje Mu za każdy gorszy lub lepszy dzień?
Czy może bezimiennym bogaczem, który jest zaślepiony tym, co posiada, który nie dostrzega ani ludzi wokół siebie,
ani Boga? Może jest w moim życiu jakieś „bogactwo”, do którego przywiązanie zasłania mi Chrystusa, które nie
pozwala mi w pełni oddać się Panu? 

22
.0

3 Rdz 37, 3-4. 12-13a. 17b-28; Ps 105 (104), 16-17. 18-19. 20-21 (R.: por. 5a); Por. J 3, 16; Mt 21, 33-43. 45-46;

Bóg posłał  do nas Syna Umiłowanego,  abyśmy byli  narodem, który  wyda Jego owoce. Dał  nam w dzierżawę
winnicę naszego życia – naszych bliskich, nasze talenty, nasze studia, pracę. W jaki sposób pracuję na tej winnicy?
„Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?”



23
.0

3
Mi 7, 14-15. 18-20; Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 9-10. 11-12 (R.: por. 8a); Łk 15, 18; Łk 15, 1-3.11-32;

W Ewangelii Bóg mówi „Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy”. Pomyśl
jakim ogromem łask i darów jesteś obdarowywany. Służąc Bogu już kilka lat, a może nawet całe życie, łatwo jest
wejść  w  postawę  starszego  syna  –  dostrzegać  swoje  „zasługi”,  gubiąc  wdzięczność  i  nie  widząc  jak  wiele
otrzymujesz od Taty każdego dnia.

24
.0

3

Trzecia Niedziela Wielkiego Postu
Wj 3, 1-8a. 13-15; Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 6-7. 8 i 11 (R.: por. 8a); 1 Kor 10, 1-6. 10-12; Por. Mt 4, 17; Łk 13, 1-9;

Czy mam świadomość, że Bóg ze mną JEST? Jak wygląda nasza relacja? „Niech przeto ten, komu się zdaje, że
stoi, baczy, aby nie upadł.” Czy jest we mnie pokora? Czy potrafię nie skreślać człowieka? „Jeszcze na ten rok go
pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc.”

25
.0

3 Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Iz 7, 10-14; Ps 40, 7-8a. 8b-10. 11; Hbr 10, 4-10; J 1, 14ab; Łk 1, 26-38;

Objawienie woli Bożej jest radosne, jeśli spotyka się z moją odpowiedzią wyrażającą pragnienie pełnienia tej woli.
Maryjo, bądź moją nauczycielką codziennego fiat wobec Boga.

26
.0

3

Dn 3, 25. 34-43; Ps 25 (24), 4-5. 6 i 7bc. 8-9 (R.: por. 7); Jl 2, 13bc; Mt 18, 21-35;

Codziennie wypowiadam słowa „I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”, w których
proszę Boga, aby przebaczył mi tak, jak ja przebaczam tym, którzy mnie zranili. Czy naprawdę przebaczyłem tak,
jak chciałbym mieć przebaczone? Panie, oddaję Ci tych, którzy mnie skrzywdzili, upokorzyli, sprawili przykrość...
Niezależnie od moich emocji, podejmuję dziś decyzję, aby im przebaczyć. 

27
.0

3

Pwt 4, 1. 5-9; Ps 147B, 12-13. 15-16. 19-20 (R.: por. 12a); Por. J 6, 63c. 68c; Mt 5, 17-19;

Świat ciągle chce, żeby zmieniać Prawo Boże. „Dostosowywać do współczesnych realiów”. Nie tylko w kwestii
aborcji czy tzw. „związków partnerskich” ale w każdej dziedzinie życia. A uleganie tej pokusie „uproszczenia życia”
prowadzi jedynie do zatracania poczucia dziecięctwa bożego, do braku ładu i spokoju sumienia. Dlatego proszę
dzisiaj o głębokie i wierne trwanie przy Słowie Bożym.

28
.0

3

Jr 7, 23-28; Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9 (R.: por. 7d-8a); Jl 2, 13bc; Łk 11, 14-23;

„Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali.”
Moje studia, moja praca, moje plany na przyszłość, moje marzenia, moje relacje, moje pomysły. Czy w tym idealnie
zaplanowanym przeze mnie życiu jest miejsce dla Tego, który najbardziej mnie umiłował? Czy pytam się czego tak
naprawdę chce Pan, jaka jest Jego wizja? Gdy Jego plany różnią się od moich nadal bezgranicznie Mu ufam, a to
co robię wynika w pragnienia serca, które pochodzi od Niego? 

29
.0

3 Oz 14, 2-10; Ps 81 (80), 6c-8a. 8b-9. 10-11b. 14 i 17 (R.: por. 11a i 9a); Por. Mt 4, 17; Mk 12, 28b-34;

„Wróć do Pana, Boga twego!” Piękne jest dzisiejsze czytanie z Księgi proroka Ozeasza. Przeczytaj je raz, drugi,
trzeci i karm się tym Słowem danym na zwykły dzień Wielkiego Postu. Idealny dzień aby słuchać o Bożej Miłości.

30
.0

3

Oz 6, 1-6; Ps 51 (50), 3-4. 18-19. 20-21a (R.: Oz 6, 6); Por. Ps 95 (94), 8a. 7d; Łk 18, 9-14;

Czy miałeś taki moment w swoim życiu kiedy spotkałeś Boga i wiedziałeś, że bez cienia wątpliwości to ON chwyta
Cię  za  serce?  Czy  doświadczyłeś  podniesienia  z  grzechu,  które  zmieniło  Twoje  życie  radykalnie?  Do  takiej
otwartości i pokory przed Panem prowadzi dzisiejsze Słowo. Zaryzykujesz bycie ociosanym przez Boga? Wyłożysz
przed nim swoją grzeszność jak celnik? 

31
.0

3

Czwarta Niedziela Wielkiego Postu
Joz 5, 9a. 10-12; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 9a); 2 Kor 5, 17-21; Łk 15, 18; Łk 15, 1-3.11-32;

To już czwarta niedziela kiedy nie słyszymy radosnego śpiewu Alleluja. Lecz dziś Kościół mówi nam o radości.
W pierwszym czytaniu słyszymy o pierwszej Passze w ziemi Obiecanej. W drugim o tym, że Bóg pojednał nas przez
Krew Chrystusa. A w Ewangelii Chrystus mówi przepiękną przypowieść o nawróceniu. Radujmy się dziś, nasze
zbawienie jest już blisko.


