
OREMUS na okres 1.04.2019 – 30.04.2019

Rozważania: Diakonia Szkoły Animatora, skład: Diakonia Komunikowania Społecznego

Wielki Post, rok C, tom 1.

1.
04

Iz 65, 17-21; Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b (R.: 2a); Por. Am 5, 14; J 4, 43-54;

Urzędnik królewski usilnie pragnął, aby Jezus postąpił zgodnie z jego myślą - miał bowiem swoją wizję sposobu, w jaki
powinno  zostać  uzdrowione  jego  dziecko.  Wystarczyło  jednak  łagodniejsze  słowo  przekonania,  by  uwierzył
w uzdrawiającą moc Boga. Warto o tym pamiętać, że Jezus ma gotowe rozwiązanie naszych trosk - czasem tylko chce
je wdrożyć trochę inaczej, niż nam się wydaje.

2.
04

Ez 47, 1-9. 12; Ps 46 (45), 2-3. 5-6. 8-9 (R.: por. 8); Ps 51 (50), 12a. 14a; J 5, 1-16;

Motywem przewodnim dzisiejszej Liturgii Słowa jest woda. Czytania zapraszają nas, aby przyjść do źródła i  zanurzyć
się w wodzie życia, którą staje się dla nas sam Bóg. Ta woda oczyszcza, uzdrawia, gasi pragnienie, orzeźwia, przynosi
ochłodę, nawadnia, zaprasza, aby wypłynąć na głębię. Bez niej nie ma życia. Czego Ci dziś potrzeba? 

3.
04

Iz 49, 8-15; Ps 145 (144), 8-9. 13-14. 17-18 (R.: por. 8a); J 11, 25a. 26; J 5, 17-30;

Co powiedziałby Jezus Twoim bliskim? Jakie słowo skierowałby do Twoich przyjaciół, kolegów, podopiecznych?
Prorok Izajasz przypomina nam,  że to  właśnie  ja  i  Ty  mamy być przekaźnikami  Bożego przesłania,  dającego
nadzieję, pełnego miłości i miłosierdzia. Czy otaczający Cię ludzie usłyszą dziś z Twoich ust Chrystusa?

4.
04

Wj 32, 7-14; Ps 106 (105), 19-20. 21-22. 23 (R.: por. 4); Por. J 3, 16; J 5, 31-47;

Izraelici  po  raz  kolejny  zgrzeszyli.  Sam  Jahwe  prosi  Mojżesza,  żeby  przestał  się  zajmować  grzesznymi
towarzyszami, On ich ukaże, a Mojżesza uczyni wielkim narodem. Ile razy my stajemy przed podobnym wyborem:
czy nie wydać tajemnicy przyjaciela, który mi zrobił  przykrość; czy nie powiedzieć źle o moim uczestniku, który
kolejny raz spóźnił się na spotkanie; czy nie wstawić się za obgadywanym animatorem, który najwięcej w diakonii
obgaduje; czy nie pożyczyć notatki koledze, który nie chodzi na wykłady; czy nie pomodlić się za rodzica, który mnie
zdenerwował... Przecież wydaje się słuszną zasada oko za oko, ząb za ząb. Co czyni Mojżesz? Czy ja też pójdę
w codzienności jego drogą?

5.
04

Mdr 2, 1a. 12-22; Ps 34 (33), 17-18. 19-20. 21 i 23 (R.: por. 19a); Mt 4, 4b; J 7, 1-2. 10. 25-30;

Czy czasem nie popełniamy duchowego samobójstwa, gdy próbujemy przypasować się Światu? Zabijamy w sobie
to co niewygodne, co przeszkadza nam w byciu sprawiedliwym w oczach Boga. Czyj obraz nosimy w sercu –
stworzenia,  czy  Stwórcy?  Złość  na  siebie  doprowadza  nas  do  kolejnych  życiowych  dram.  Staramy  się  być
przypakowanymi drwalami, albo megawyluzowanymi paniusiami, followując kolejnych instagramerów i jutuberów.
Idźmy za Chrystusem, cichym i pokornym, ku świętości

6.
04

Jr 11, 18-20; Ps 7, 2-3. 9b-10. 11-12 (R.: por. 2a); Por. Łk 8, 15; J 7, 40-53;

Pan bada serce i nerki, czyli to co najgłębsze, to co najbardziej wewnętrzne w człowieku. Źródła, motywacje działań
i podejmowanych decyzji to jest to co rzutuje na moje życie. Co dziś napędza Twoje życie? Czy wśród najgłębszych
źródeł Twojego życia jest Jezus?

7.
04

Piąta Niedziela Wielkiego Postu
Iz 43, 16-21; Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6 (R.: por. 3a); Flp 3, 8-14; Jl 2, 13bc; J 8, 1-11;

Cud odpuszczenia winy daje nam tylko Jezus. Bo my często i sobie nie potrafimy odpuścić, a innym to już zupełnie
nie! W takiej logice Jezus z brakiem osądu (choć ze świadomością zła - wszak pisze je na piasku) jest unikatowy.
Przekracza nasze rozumienie i tylko ON potrafi ukoić strach, który wiąże się z winą, którą w sobie nosimy. Do kogo
więc iść? 

8.
04

Dn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62; Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 4ab); Por. Ez 33, 11; J 8, 1-11; J 8, 12-20;

Napisano w pierwszym czytaniu, że owi dwaj starcy ,,odwrócili oczy, zaniedbując spoglądanie ku Niebu", dlatego
dali się zwieść i ponieść swoim żądzom. Podobnie faryzeusze nie rozpoznali w Jezusie Światłości świata, bo ich
oczy były wpatrzone w mrok ich własnych serc. Gdzie spoglądają Twoje oczy? Czy są utkwione w Jezusowym
krzyżu? Może to dobry czas poadorować Jezusa i odnowić swoje spojrzenie?

9.
04

Lb 21, 4-9; Ps 102 (101), 2-3a i 3cd. 16-17. 18-19. 20-21 (R.: por. 2); ; J 8, 21-30;

Już miesiąc Wielkiego Postu za nami. I może przyjść taka pokusa: „po co ja w ogóle idę tą drogą?”, „po co mi te
postanowienia?”. Ale może ten moment jest najlepszy, aby Pan Bóg Cię uzdrowił? Tak jak Mojżesz pokazał ludowi
miedzianego węża, tak Ty wpatrz się dziś w Ukrzyżowanego Jezusa, który jest Twoim uzdrowieniem.

10
.0

4 Dn 3, 14-20. 91-92. 95; Dn 3, 52. 53-54. 55-56 (R.: por. 52b); Por. Łk 8, 15; J 8, 31-42;

Stoisz u progu Wielkiego Tygodnia, przygotowania dobiegają końca... Co przynosi Ci Wielki Post? Do czego Chrystus
Ciebie wezwał, z czego chce Ciebie uwalniać? Może nie wszystko poszło idealnie? W modlitwie nazwij te wszystkie
miejsca, zaproś Chrystusa do panowania nad nimi i uwielbij Jego wielkość.
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4 Rdz 17, 3-9; Ps 105 (104), 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 8a); Por. Ps 95 (94), 8a. 7d; J 8, 51-59;

W dzisiejsze Ewangelii Jezus mówi, że to Ojciec otacza go chwała. Nawet On sam siebie nie otoczył chwałą. Jest to
dla nas wzór do życia, nie oczekiwać chwały za nasze czyny, ale oddać to Ojcu. On jest miłosierny i sprawiedliwy.
Maryjo, którą błogosławią wszystkie pokolenia, módl się za mną, abym i ja był pokorny.

12
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4 Jr 20, 10-13; Ps 18 (17), 2-3a. 3b-4. 5-6. 7 (R.: por. 7); Por. J 6, 63c. 68c; J 10, 31-42;

Jaka jest moja postawa, gdy czuję się w życiu zagrożony/przegrany? Czy mam w sobie pewność, że Bóg mnie z tego
wybawi? Czy prosząc Pana o cokolwiek, jednocześnie uwielbiam Go, będąc przekonanym o Jego zwycięstwie? 
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4

Ez 37, 21-28; Jr 31, 10. 11-12b. 13 (R.: por. 10d); Ez 18, 31ac; J 11, 45-57;

Możemy narzekać, na sytuację, w której  jesteśmy,  czując się jak skazani,  ale możemy również potraktować tę
sytuację jako daną nam od Boga, aby dokonać wiele dobra. Spojrzeć inaczej, po chrześcijańsku, aby wykorzystać
ten czas jako szansę na pozbycie się własnej pychy i egoizmu, żeby doświadczyć tego, że krzyż prowadzi do
zbawienia, do wiecznej radości. 

14
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4

Niedziela Męki Pańskiej
Łk 19, 28-40; Iz 50, 4-7; Ps 22 (21), 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 (R.: 2a); Flp 2, 6-11; Por. Flp 2, 8-9; Łk 22, 14-23, 56;

Mamy pewność: jako grzesznicy – przebaczenia, jako chrześcijanie – zwycięstwa, jako ludzie – zbawienia. Jezus
jest  Zbawicielem wszystkich ludzi:  krzyczących  „Hosanna”  i  „Ukrzyżuj!”,  łotrów „dobrego”  (kanonizowanego na
kartach Ewangelii) i „złego” (tamże niepotępionego!). Także dziś wielu nie podziela tej pewności. Postawą miłości
na wzór Chrystusa Sługi możemy ich upewniać. 
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Poniedziałek Wielkiego Tygodnia
Iz 42, 1-7; Ps 27 (26), 1bcde. 2. 3. 13-14 (R.: 1b); ; J 12, 1-11;

Maria wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku... i namaściła Jezusowi stopy a Judasz zapytał, czemu nie
sprzedano tego olejku, by pieniądze rozdać ubogim... Serce Marii było hojne, serce Judasza skąpe! Jakie jest moje
serce? Czy potrafię „tracić” dla Jezusa, bo kocham? Czy może kalkuluję, co mi się bardziej opłaci w znajomości
z Jezusem? Jaki jest mój olejek wielkopostny dla Jezusa? Czym ja go namaszczę w Wielki Piątek? 

16
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4 Wtorek Wielkiego Tygodnia
Iz 49, 1-6; Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6b. 15 i 17 (R.: por. 15a); ; J 13, 21-33. 36-38;

Czy znasz już swoje powołanie? Do czego wzywa Cię Bóg? Spójrz na dzisiejsze pierwsze czytanie. Czy konsultujesz
swoje plany z Ojcem? Niezależnie w jakim miejscu jesteś, jeszcze nie wiesz jak wielkie rzeczy przygotował Ci Bóg!
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Środa Wielkiego Tygodnia
Iz 50, 4-9a; Ps 69 (68), 8-10. 21-22. 31 i 33-34 (R.: por. 14c); ; Mt 26, 14-25;

„Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie urządzam Paschę z moimi uczniami.” Jesteśmy u schyłku Świętego
Triduum Paschalnego. Jezus pragnie właśnie tego wieczoru spożyć Paschę, pragnie osobiście się z Tobą spotkać,
bo stał się obcym dla swoich braci. Pragnie zachęcić Cię do weryfikacji Twojego serca. Czy jest ono przygotowane
i trwa wiernie przy Jego boku, czy może wydaje wyrok oskarżający i skazujący Jezusa na śmierć?

18
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Wielki Czwartek
Rano: Iz 61, 1-3a. 6a. 8b-9; Ps 89 (88), 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a); Ap 1, 4b. 5-8; Iz 61, 1; Łk 4, 16-21;
Wieczorem: Wj 12, 1-8. 11-14; Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18 (R.: por. 1 Kor 10, 16); 1 Kor 11, 23-26; J 13,
34; J 13, 1-15;

Uwielbiaj w ciszy tajemnicę Eucharystii.
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Wielki Piątek Męki Pańskiej
Iz 52, 13 – 53, 12; Ps 31 (30), 2 i 6. 12ab i 13. 15-16. 17 i 25 (R.: por. Łk 23, 46); Hbr 4, 14-16; 5, 7-9; Por. Flp 2, 8-
9; J 18, 1 – 19, 42;

Dziś będę adorować Twój krzyż i Twoją śmierć, Panie. Ty pierwszy przeszedłeś przez cierpienie, odrzucenie i mogę
śmiało powiedzieć: „Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz
poddanego próbie pod każdym względem podobnie jak my – z wyjątkiem grzechu”. Chcę jednak rozważać Twoją
mękę i śmierć jako wydarzenie zbawcze, jako zwycięstwo i wyraz Miłości. Ty już dzisiaj „królujesz z krzyża” i w całej
Liturgii przebija się już pewność Zmartwychwstania.



20
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Wigilia Paschalna
Rdz 1, 1 – 2, 2; Ps 104 (103), 1-2a. 5-6. 10 i 12. 13-14b. 24 i 35c (R.: por. 30); Ps 33 (32), 4-5. 6-7. 12-13. 20 i 22 
(R.: por. 5b); Rdz 22, 1-18; Ps 16 (15), 5 i 8. 9-10. 11 (R.: por. 1b); Wj 14, 15 – 15, 1a; Wj 15, 1b-2c. 3-4. 5-6. 17-18 
(R.: por. 1bc); Iz 54, 4a. 5-14; Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b (R.: 2a); Iz 55, 1-11; Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6 (R.: por.
3); Ba 3, 9-15. 32 – 4, 4; Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. J 6, 68c); Ez 36, 16-17a. 18-28; Ps 42 (41), 2-3. 5; Ps 43 
(42), 3. 4 (R.: por. Ps 42 [41], 3ab); Ps 51 (50), 12-13. 14-15. 18-19 (R.: por. 12a); Rz 6, 3-11; Ps 118 (117), 1b-2. 
16-17. 22-2; Mk 16, 1-7;

W czytaniach Liturgii Paschalnej przejdziemy przez historię zbawienia. Historię miłości, odwracania się od Boga
przez ludzi i wracania do niego. Historię pełną prób, zaufania i jego braku, wyzwalania z niewoli i dziękczynienia,
Bożych obietnic i ludzkich buntów. Jest zmienna i burzliwa, bo ta historia to relacja, w której Bóg uczy nas miłości.
Czy widzisz w tej historii zbawienia siebie? Ty także możesz przejść przez swoją historię relacji z Bogiem, wrócić do
najważniejszych momentów Jego interwencji w Twoim życiu. Które z nich najbardziej zapadły ci w pamięć, za które
najbardziej chcesz podziękować? 

Okres Wielkanocny, rok C, tom 1.

21
.0

4

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Dz 10, 34a. 37-43; Ps 118 (117), 1b-2. 16-17. 22-23 (R.: por. 24); Kol 3, 1-4; 1 Kor 5, 6b-8; ; Por. 1 Kor 5, 7b-8a; J 
20, 1-9;

„Ujrzał  i  uwierzył.”  Uczniowie  jeszcze  nie  raz  ujrzą  dowody  zmartwychwstania.  Nie  raz  jeszcze  będą  musieli
uwierzyć  na nowo.  Może  fakt  zmartwychwstania  odkrywasz właśnie  pierwszy raz,  jak  Piotr  i  Jan z  dzisiejszej
Ewangelii.   Może to już kolejne świadomie przeżywane święta i  trochę brakuje tej  świeżości.  Przecież „znacie
sprawę Jezusa z Nazaretu”. Zmartwychwstanie Jezusa jest obietnicą naszego zmartwychwstania. Gdzie Ty jesteś
w tej historii? Proś by Ci pokazał. Poświęć Mu dzisiaj trochę czasu. Uwielbij Go. Zauważ. W końcu zmartwychwstał,
żebyś mógł z Nim dzisiaj usiąść i porozmawiać.

22
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4 Poniedziałek w oktawie Wielkanocy
Dz 2, 14. 22b-32; Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11 (R.: por. 1b); Ps 118 (117), 24; Mt 28, 8-15;

Zmartwychwstanie Jezusa wiąże się dla nas z niesamowitą obietnicą i ogromną radością z jej wypełnienia. Rozraduję
się dzisiaj z obiecanego mi życia.
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Wtorek w oktawie Wielkanocy
Dz 2, 36-41; Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 5b); Ps 118 (117), 24; J 20, 11-18;

Wystarczyło  jedno  „Mario!”,  by  Maria  Magdalena  od  razu  i  bez  wahania  rozpoznała  Chrystusa.  Rozpacz
natychmiast ustąpiła miejsca szczerej radości ze spotkania. Stęsknione serce ujrzało Tego, którego kocha. Chcę,
aby każda moja modlitwa była takim wyczekanym spotkaniem z Tobą, Panie. Chcę wsłuchiwać się w Twój głos,
bym zawsze potrafiła go rozpoznać, gdy zawołasz mnie po imieniu.
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Środa w oktawie Wielkanocy
Dz 3, 1-10; Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 6-7. 8-9 (R.: por. 3b); Ps 118 (117), 24; Łk 24, 13-35;

„Nie mam srebra ani złota (...) ale co mam, to ci daję” Czy można człowiekowi ofiarować coś wspanialszego niż
modlitwę, w której upraszamy dla niego pełnie dobra, pokoju, błogosławieństwa. Modlitwę z wiarą, z wiarą, która
zmienia rzeczywistość. Chrystus pragnie dotrzeć do serca każdego człowieka, widzimy to dzisiaj na przykładzie
chromego człowieka, który pragnął otrzymać jedynie doraźną pomoc. Dzięki wierze Piotra otrzymał stokroć więcej,
zdrowie fizyczne i przede wszystkim duchowe – wreszcie zaczął żyć! Bóg chce również nami się posługiwać, by
przywracać życie naszym braciom.
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Czwartek w oktawie Wielkanocy
Dz 3, 11-26; Ps 8, 2ab i 5. 6-7. 8-9 (R.: por. 2ab); Ps 118 (117), 24; Łk 24, 35-48;

„Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi:
to Ja jestem”. Jak wielu dowodów potrzebuję na potwierdzenie tego, że Bóg spełnia zapowiedziane obietnice, że
nieprzerwanie przy mnie jest,  do samego końca i  zapewnia mnie o Swojej nieustannej miłości? Proś Pana, by
szczególnie w momentach zwątpienia, twoje serce przepełnione było pokojem i nadzieją, że wszystko spoczywa
w bezpiecznych rękach – rękach Ojca.
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Piątek w oktawie Wielkanocy
Dz 4, 1-12; Ps 118 (117), 1b-2 i 4. 22-24. 25-27a (R.: por. 22); Ps 118 (117), 24; J 21, 1-14;

Pan Jezus ukazuje się Piotrowi w jego codziennej pracy, w czymś co zna bardzo dobrze, co jest przez niego oswojone.
Zwyczajny połów ryb staje się nadzwyczajny z powodu spotkania ze Zmartwychwstałym. I my dzisiaj spójrzmy na
naszą codzienność, nasze obowiązki i przyjemności jako na miejsce spotkania ze zmartwychwstałym Mesjaszem.
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Sobota w oktawie Wielkanocy
Dz 4, 13-21; Ps 118 (117), 1bc i 14-15b. 16-18. 19-21 (R.: por. 21a); Ps 118 (117), 24; Mk 16, 9-15;

Czy byłbyś gotów zawołać za Piotrem i Janem: „Bo my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy”?
Pomódl się dziś o gorliwość, która pozwoli Ci podpisać się pod tym zdaniem. Podziękuj Panu za łaskę wiary, taką
jaką otrzymałeś. 
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Druga Niedziela Wielkanocna
Dz 5, 12-16; Ps 118 (117), 2-4. 22-24. 25-27a (R.: por. 1c); Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19; Por. J 20, 29; J 20, 19-31;

Czy wierzę, że dziś przez ręce tych którzy zostali  posłani przez Pana mogą dziać się cuda? Pierwsze czytanie
ukazuję tę wiarę doskonalę. Jaka ona musiała być, żeby wierzyć, że nawet cień św. Piotra mógł uzdrowić ich
chorych. Tylko silna wiara w Pana może dokonywać takich cudów. Także przeze mnie mogą dziać się takie cuda
trzeba tylko wierzyć i prosić Pana o taką wiarę.
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Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski
Dz 1, 3-8; Ps 126, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 5); Flp 1, 20c-30; J 12, 26; J 12, 24-26;

Nie bój się żyć. Otrzymałeś życie od samego Boga! Prowadzisz je po swojemu, to fakt, czasem zdarzą się rzeczy
lepsze, czasem gorsze, czasem zdarzy się, że masz wszystkiego dość, a innym razem pragniesz skakać z radości.
Nieważne, jak dokładnie wygląda Twoje życie - pamiętaj, że Zmartwychwstały Chrystus jest w nim nieustannie
blisko ciebie i prowadzi cię ku innemu, lepszemu życiu. Życiu, które będzie nie tylko samą radością, ale i będzie
trwało wiecznie. Teraz staraj się jedynie, by dobrze się do niego przygotować i  nie było w tobie nic, co potem
przeszkodzi w pełni się rozkoszować życiem wiecznym.
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Dz 4, 32-37; Ps 93 (92), 1. 2 i 5 (R.: por. 1a); J 3, 14b-15; J 3, 7b-15; 

Co to znaczy być świadkiem Zmartwychwstania? Czasem dużo mówimy o trudzie i cierpieniu, zatrzymując się na
krzyżu i zapominając, że Bóg pokonał śmierć i powołał nas przede wszystkim do... życia! I choć czasem musi w nas
coś umrzeć, to po to abyśmy, czerpiąc z mocy Zmartwychwstałego, mogli narodzić się na nowo, gdyż „chwałą Boga
jest człowiek żyjący w pełni”!


