
OREMUS na okres 16.06.2019 – 1.09.2019

Rozważania: Diakonia Szkoły Animatora, skład: Diakonia Komunikowania Społecznego

Okres Zwykły II, rok C, tom 3-4
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Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
Prz 8,22-31; Ps 8,4-5.6-7.8-9; Rz 5,1-5; J 16,12-15;

Pan kocha mądrość i nikomu jej nie szczędzi. Tak często muszę podejmować trudne decyzje. Może za rzadko
proszę  o  mądrość?  Do  tego  jakże  ciężko,  myśląc  o  mądrości,  pamiętać  o  pokorze!  Wszystko,  co  jest  nam
potrzebne, już mamy. Stoi u Taty na półce. Wystarczy poprosić Ducha Świętego, żeby nam podał i popatrzeć na
Jezusa, żeby zobaczyć jak się tego używa.
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Wspomnienie Św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika
Czyt. 2 Kor 6,1-10; Ps 98,1bcde.2-3b.3c-4; Mt 5,38-42;$$

Życie z Jezusem, to życie w obfitości. Jesteśmy „jakby ubodzy, a jednak wzbogacający wielu, jako ci, którzy nic nie
mają, a posiadają wszystko”. Ale życie w łasce Bożej, zbawienie otrzymane od Boga to przywilej, który zaprasza do
zbierania  słodkich  owoców,  ale  i  nie  marnowania  obfitości  otrzymanych  darów.  Dziś  zastanowię  się  jak
wykorzystam otrzymane  łaski,  by  moja  radość  ze  zbawienia  stawała  się  pełniejsza  i  bym niósł  ją  także  tym,
z którymi przebywam na co dzień.
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2 Kor 8,1-9; Ps 146,1b-2.5-6b.6c-7.8-9a; Mt 5,43-48;

Kto jest moim nieprzyjacielem? W pierwszej chwili  mam ochotę odpowiedzieć, że nikt.  Przecież jestem dobrym
człowiekiem i nie mam wrogów! Ale za chwilę przypominam sobie osoby, za którymi nie przepadam, które mnie
denerwują, które kiedyś na mnie krzywo spojrzały, powiedziały coś przykrego, obgadywały albo są mi właściwie
obojętne... Wszystkich, których nie nazwałabym przyjaciółmi. Czy ich miłuję? 
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2 Kor 9,6-11; Ps 112,1b-2.3-4.9; Mt 6,1-6.16-18;

Wszystko co mamy pochodzi od Pana. „Bóg ma moc obdarzyć was obficie wszelką łaską” – On pragnie naszej
współpracy, byśmy byli światłem w świecie, potrzebna jest jedynie nasza wola. Jeśli ciężko jest ci wykonywać swoje
obowiązki, dzielić się dobrem, nadzieją, modlitwą z braćmi proś Boga by obdarzył cię tym darem. Powierzaj się
Bogu, a On sam będzie w tobie działał. 
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Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Rdz 14,18-20; Ps 110,1b-2.3-4; 1 Kor 11,23-26; Łk 9,11b-17;

Eucharystia jest znakiem oddania Jezusa, który umiłował mnie do końca. Dzięki tej  obecności spełnia się Jego
obietnica, że pozostanie ze mną aż do skończenia świata. W tym kawałku Chleba ukryta jest pełnia miłości i życia,
a Jego hojność i dobroć nie znają granic. Nie potrzebuję niczego więcej poza Twoją obecnością, Panie. To Ty
zapełniasz pustkę mojego serca i napełniasz mnie pokojem. 
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Wspomnienie Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
2 Kor 11, 18. 21b-30; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 18b); Mt 5, 3; Mt 6, 19-23

„Gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje”. Co jest moim skarbem, do którego lgnie moje serce. Znalezienie
tego skarbu nauczy mnie bardzo wiele o sobie samym. Co jest dla mnie ważne? Co spędza mi sen z powiek?
A. de Saint-Exupery powiedział, że „żyć możesz tylko dzięki temu, za co mógłbyś umrzeć”. To jest właśnie ten
skarb, przy którym czuwa moje serce. To jest właśnie moje powołanie. 
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W świecie propagandy sukcesu, stawiania swojego ja i potrzeb na wysokich pozycjach słowa św. Pawła są niczym
lodowaty prysznic. Co jest Twoją największą słabością, wstydem? Ten oścień jest skarbem, być może cenniejszym
niż wszystkie Twoje cnoty. Umiesz za niego dziękować Jezusowi? Do dzieła! 
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Za 12, 10-11; 13, 1; Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 2ab); Ga 3, 26-29; Por. J 10, 27; Łk 9, 18-24;

Jezus doskonale wiedział za kogo uważają Go tłumy i Jego uczniowie. W takim razie skąd to pytanie? Ano stąd,
żeby uświadomić apostołom tę prawdę, by i oni mogli wyznać wiarę w Jezusa. 
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Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela 
Wigilia: Jr 1, 4-10; Ps 71, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab i 17 (R.: por. 6b); 1 P 1, 8-12; J 1, 7; Łk 1, 17; Łk 1, 5-17; 
W dzień: Iz 49, 1-6; Ps 139, 1-3. 13-14ab. 14c-15 (R.: por. 14a); Dz 13, 22-26; Łk 1, 76; Łk 1, 57-66. 80;

Pan Bóg nie tylko kiedyś wezwał Swoich wielkich proroków do głoszenia – czasem mniej lub bardziej ukrytej –
Dobrej Nowiny o zbawczym dziele Jezusa Chrystusa.  On nadal,  także dziś, powołuje i  wzywa do tego Swoich
proroków. A bycie prorokiem nie musi być koniecznie objawiać się spektakularną działalnością i wielkimi słowami
słyszanymi na wiele kilometrów przez wiele lat. Bycie dobrym prorokiem objawia się przede wszystkim bliskością,
czułością i obecnością przy drugim człowieku. 
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Rdz 13, 2. 5-18; Ps 15 (14), 1b-2. 3 i 4b. 4c-5 (R.: por. 1b); J 8, 12; Mt 7, 6. 12-14;

Bóg pragnie, abyśmy żyli pełnią życia. Mówi nam, że kto idzie za Nim, będzie miał światło życia. Czy Ty jesteś na
drodze życia w obfitości, które przygotował dla Ciebie Bóg? Czy czujesz, że naprawdę żyjesz? Czego pragniesz
i chcesz od swojego życia? Co wybierasz? Co teraz w Twoim życiu może wydawać się szeroką, a co ciasną
i wąską bramą, która jednak prowadzi do życia? 
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Rdz 15, 1-12. 17-18; Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 6-7. 8-9 (R.: por. 8a); J 15, 4a. 5b; Mt 7, 15-20;

Bóg zachęca nas dziś do czekania. Po raz kolejny pokazuje wartość cierpliwości – drogi zupełnie innej od tych,
którymi prowadzi nas świat. Liczy na to, że okażemy Mu zaufanie, choć nic nie wskazuje na to, by nasza sytuacja
miała się zmienić. Jednocześnie pokazuje, że cierpliwość, zaufanie i wiara w Jego wszechmoc przynoszą owoce,
o których nie śmielibyśmy nawet marzyć. Poczekasz? 
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Rdz 16, 1-12. 15-16; Ps 106 (105), 1b-2. 3-4a. 4b-5 (R.: por. 1b); J 14, 23; Mt 7, 21-29;

Łatwo jest mi mówić na spotkaniach oazowych o wielkiej miłości Boga, o zaufaniu Mu. Łatwo nawet pojechać na
rekolekcje, być narzędziem, przez które Pan nawróci wiele osób. Trudniej jest w codzienności spełniać wolę Pana –
w szkole, na studiach, w pracy, w rodzinie. Dzisiaj Pan wzywa mnie do rachunki sumienia, czy Twoje czyny są
zgodne z Jego wolą. 
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Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 
Ez 34, 11-16; Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 1b); Rz 5, 5b-11; Mt 11, 29ab; J 10, 14; Łk 15, 3-7;

Najświętsze serce Jezusa – miejsce w którym nasze serce może odpocząć, może się uspokoić. Dostajemy dzisiaj
obietnicę uwolnienia przez Pana, od wszystkich rozproszeń, od tego co nas od Jego serca oddala. Oczekujmy
dobrego Pasterza w naszych ciemnościach – On już tam idzie!
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Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła 
Wigilia: Dz 3, 1-10; Ps 19, 2-3. 4-5 (R.: 5a); Ga 1, 11-20; J 21, 17d; J 21, 15-19; 
W dzień: Dz 12, 1-11; Ps 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: 5b); 2 Tm 4, 6-9. 17-18; Mt 16, 18; Mt 16, 13-19;

Piotr czekając na śmierć spał, Paweł cieszył się że wypełnił Bożą misję. Co jest w Twoim sercu kiedy czekasz na
coś trudnego, stresującego, granicznego?
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Trzynasta Niedziela zwykła 
1 Krl 19, 16b. 19-21; Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11 (R.: por. 5a); Ga 5, 1. 13-18; 1 Sm 3, 9d; J 6, 68c; Łk 9, 51-62;

Pragnienie zemsty czy to to samo co słuszny gniew? Taki dylemat przytrafia się uczniom, którzy w swojej gorliwości
chcą wypełnić prośbę Jezusa i spotykają się z odmową. Rodzi się w nich chęć odwetu – Jezus ich zatrzymuje.
Kategoria słusznego gniewu niekiedy jednak prowadzi nas do gwałtownych zachowań, chęci pokazania po czyjej
stronie jest racja. Ponosi nas emocja, a co na to Jezus? 

1.
07

Rdz 18, 16-33; Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8-9. 10-11 (R.: por. 8a); Por. Ps 95 (94), 8a. 7d; Mt 8, 18-22;

Tak jak Abraham targował się z Bogiem o życie sprawiedliwych, tak każdy chrześcijanin powinien wstawiać się za
braćmi do Boga. Zwłaszcza animator jest powołany, by nieustannie prosić za swoimi uczestnikami u Boga. Czy
masz w sobie postawę Abrahama? 

2.
07 Rdz 19, 15-29; Ps 26 (25), 2-3. 9-10. 11-12 (R.: por. 3a); Por. Ps 130 (129), 5; Mt 8, 23-27;

To czytanie przypomina mi o rekolekcjach wakacyjnych. „Szukaj schronienia w górach!” Jestem pewien, że tam Bóg
nie raz ocalił moje życie. Dlatego dziś chcę dziękować mu za wszystkie oazy, na których byłem. 
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Święto św. Tomasza, apostoła 
Ef 2, 19-22; Ps 117, 1-2 (R.: por. Mk 16, 15); J 20, 29; J 20, 24-29;

Dzisiaj wiara jest na pierwszym planie. Dzisiaj odpowiedz sobie na pytanie: Czy wierzysz? Czy wierzysz w siebie,
drugiemu człowiekowi, czy, w końcu, Bogu? Czy trwasz w wierze w Jego obietnice? 
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Rdz 22, 1-19; Ps 116A (114), 1b-2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 9); Por. 2 Kor 5, 19; Mt 9, 1-8;

W dzisiejszej ewangelii Jezus pyta „Dlaczego złe myśli opanowały wasze serca?”. Czy walczę o to, aby moje serce
nie  było  okupowane  przez  takie  myśli?  Narzekanie,  obgadywanie,  osądzanie  są  jak  ciemne  chmury,  które
przysłaniają słońce i odbierają radość.
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Rdz 23, 1-4. 19; 24, 1-8. 10. 48. 59. 62-67; Ps 106 (105), 1b-2. 3-4a. 4b-5 (R.: por. 1b); Mt 11, 28; Mt 9, 9-13;

To nie tak, że skoro Jezus powiedział do Ciebie jeden raz „Pójdź za mną” to już więcej tego nie powtórzy. On
kieruje te słowa w różnych momentach Twego życia, bo wie, że nawet idąc za Nim, jeszcze gdzieś po drodze
zachodzisz,  zaglądasz,  czasem  wracasz.  Szukaj  Jego  wołania,  bo  On  pragnie,  byś  wchodził  za  Nim  głębiej
w Waszą relację, byś szedł z miłości, a nie ofiarnie się poświęcał. 
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Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy 
Rdz 27, 1-5. 15-29; Ps 135 (134), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 3a); Por. J 10, 27; Mt 9, 14-17;

W Jezusie wszyscy są braćmi, nie rywalami – jak Jakub i  Ezaw; Ojciec, do którego wołamy „Abba – Tatusiu”
wszystkim hojnie błogosławi, nie jak Izaak; Maryja wysłuchuje (a nie jak Rebeka – podsłuchuje) i wstawia się za
swymi, wedle testamentu spod krzyża, dziećmi – jak dobrze być Nowym Izraelem! 
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Czternasta Niedziela zwykła 
Iz 66, 10. 12-14c; Ps 66 (65), 1b-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20 (R.: por. 1b); Ga 6, 14-18; Kol 3, 15a. 16a; Łk 10, 1-12. 17-20;

„Niech zstąpi pokój i miłosierdzie...” (Ga 6,16c) Pokój jest tam gdzie panuje Bóg. Pokój jest darem, którym mam się
dzielić z innymi. Czy ja jestem zwiastunem Bożego pokoju wszędzie tam gdzie się pojawiam? Czy wprowadzam
pokój do mojego domu? Wspólnoty? Szkoły? Pracy? Nie wszędzie jednak Boży pokój zostanie przyjęty: „Jeśli tam
mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was”. 
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Wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera 
Rdz 28, 10-22a; Ps 91 (90), 1-2. 3-4. 14-15b (R.: por. 2b); Por. 2 Tm 1, 10b; Mt 9, 18-26;

„Ufaj  córko!  Twoja  wiara  Cię  ocaliła”  Jak  wygląda  Twoja  ufność  wobec  Boga?  Czy  w  różnych  trudnościach,
codziennej walce, potrafisz dostrzec i zaakceptować Boży plan zbawienia? Ufaj! Bóg mówi Ci dzisiaj w pierwszym
czytaniu: „Ja jestem z tobą i będę cię strzegł, gdziekolwiek się udasz (...). Bo nie opuszczę cię, dopóki nie spełnię
tego, co ci obiecuje” 
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Rdz 32, 23-32. 33b; Ps 17 (16), 1bcd. 2-3. 6-7. 8 i 15 (R.: por. 15a); J 10, 14; Mt 9, 32-38;

Jakub prowadzi walkę z aniołem, ale nie jest to zwykła walka. Nie jest to walka o wielkie tytuły, nie jest to również
walka o niesamowitą majętność. Jakub najmocniej czego pragnie to otrzymać BŁOGOSŁAWIEŃSTWO od Pana.
Pragnie, aby wypełniał On całe jego życie. Od jego gorliwości bierze początek cały naród – Izrael. Czy we mnie
drzemie taka gorliwość walki o błogosławieństwo Pana? Czy pragnę, aby to On kreował moją rzeczywistość? 
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7 Rdz 41, 55-57; 42, 5-7. 14-15a. 17-24a; Ps 33 (32), 2-3. 10-11. 18-19 (R.: por. 22); Mk 1, 15; Mt 10, 1-7;

„Bliskie jest  królestwo niebieskie”  Czy gdyby nastało dziś,  byłbyś gotowy? Czy uradował  byś się ze spotkania
z Chrystusem? Czy żyjesz tak, żeby zawsze być gotowym na nadejście Królestwa Chrystusa? 
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Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy 
Prz 2, 1-9; Ps 34, 2-3. 4 i 6. 9 i 12. 14-15 (R.: por. 2); Dz 4, 32-35; Mt 19, 29; Mt 19, 27-29;

Panie, masz być w moim życiu przed wszystkim, także przed tym, co mnie teraz wydaje się bardzo ważne. Ty na
pierwszym miejscu, a w zamian oferujesz mi  życie wieczne, ale też życie w obfitości już tutaj!  Czy mam takie
wspomnienie obfitości, którą mi dałeś, kiedy postawiłem tylko na Ciebie? Chcę je sobie przypomnieć, by umocnić
się na drodze całkowitego oddania Tobie. 
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Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika 
Rdz 46, 1-7. 28-30; Ps 37 (36), 3-4. 18-19. 27-28b. 39-40 (R.: por. 39a); Por. J 16, 13a; 14, 26d; Mt 10, 16-23;

Jezus  wie  jak  dużego  niezrozumienia  ze  względu  na  wiarę  doświadczamy  od  innych,  także  najbliższych.
W Ewangelii dostajemy mnóstwo pokrzepienia! Wytrwaj – będziesz zbawiony. Nie bój się, nie zamartwiaj trudnymi
chwilami. I tak ich nie przewidzisz, a Duch Św. przyjdzie w tym czasie z pomocą. Ty możesz jednak zadbać o to, by
być „nieskazitelnym i roztropnym jak gołąb” – w jaki sposób o to zabiegasz? 
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Wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta 
Rdz 49, 29-33; 50, 15-26; Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 6-7 (R.: por. Ps 69 [68], 33b); Por. 1 P 4, 14; Mt 10, 24-33;

„Jak owce między wilki”. Może moja sytuacja nie jest najtrudniejsza. Może mnie to nie dotyczy, bo nikt nie chce
uciąć mi głowy, ale czy nie ma sytuacji kiedy życie boli bardziej? Czy potrafię umrzeć w swoim wnętrzu walcząc
o nieskazitelność gołębia? Czy umieram w oczach innych, bo zachowuję roztropność węża? I po co? „Oto Ja was
posyłam”. To nie dla mojej fajności, ale dlatego że On jest tego wart. I chociaż mi nie wychodzi, to: Odwagi! „Nie
zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy”. 
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Piętnasta Niedziela zwykła 
Pwt 30, 10-14; Ps 69 (68), 14. 17 i 30. 31 i 33-34. 36-37 (R.: por. 33b); Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. 9a); Kol 1, 
15-20; Por. J 6, 63c. 68c; Łk 10, 25-37;

Dzisiejsze czytania zachęcają do miłości – do miłości Boga i bliźniego. Od kogo zatem uczyć się miłości, jak nie od
samego Jezusa, który z miłości oddał za mnie życie? Zastanowię się dzisiaj w czym poza deklaracjami objawia się
lub powinna objawiać moja miłość wobec Boga i braci. 
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Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła 
Wj 1, 8-14. 22; Ps 124 (123), 1b-3. 4-6. 7-8 (R.: por. 8a); Mt 5, 10; Mt 10, 34 – 11, 1;

Panie, nie chcę kochać nikogo ani niczego bardziej niż Ciebie! Chcę brać mój krzyż i iść za Tobą. Twoje słowa
w dzisiejszej Ewangelii  są jednak dla mnie trudne...  Moi bliscy się ode mnie odwrócą? Stracę moje życie – to,
o które tak zabiegam i się troszczę? Nie mówisz, że będzie łatwo. Ale będzie warto. Bo tylko radykalne pójście za
Tobą daje prawdziwe Życie. 
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Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel 
Wj 2, 1-15a; Ps 69 (68), 3. 14. 30-31. 33-34 (R.: por. 33b); Por. Ps 95 (94), 8a. 7d; Mt 11, 20-24;

Droga powołania każdego człowieka jest zupełnie niepowtarzalna. Wiedzie często przez różne ciężkie, w danym momencie
życia niezrozumiałe wydarzenia, które z biegiem czasu prowadzą do wielkich dzieł. Tak też było z Mojżeszem, najpierw
matka, a następnie córka faraona zachwyciły się tym człowiekiem, zobaczyły, że jest piękny i  zapewne (jak to w Piśmie
Świętym  bywa)  chodziło  nie  tylko  o  wygląd  zewnętrzny,  ale  o  istotę  tego  człowieka.  Bóg  wyznaczył  mu  jedyną,
niepowtarzalną  drogę.  I  dla  mnie  Bóg  ma  drogę,  która  rozpoczyna  się  od  samego  momentu  poczęcia.  On  chce
uczestniczyć w pięknie jakie tchnął we mnie. Powierzać mu siebie znaczy ufać, że On mnie nie zawiedzie. 
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Wj 3, 1-6. 9-12; Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 6-7 (R.: por. 8a); Por. Mt 11, 25; Mt 11, 25-27;

„Błogosław, duszo moja, Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach”. Czy po całym dniu potrafię
stanąć w postawie prostoty i niesamowitej wdzięczności za to, czego Pan dokonuje codziennie w moim sercu? Czy
dostrzegam, że wiara jest jedną z największych łask jakie mogłam/mogłem otrzymać? Jezus pragnie, aby nasza
wiara była prosta, żarliwa, pełna wdzięczności, nadziei i zaufania, a nie oparta na naukowych dowodach. Pragnie
prostoty serca, uznania Go za jedynego Pana. 

18
.0

7

Wj 3, 13-20; Ps 105 (104), 1 i 5. 8-9. 24-25. 26-27 (R.: por. 8a); Mt 11, 28; Mt 11, 28-30;

Po czterystu latach niewoli egipskiej, przychodzi Bóg do Izraelitów, przedstawiając się imieniem: JESTEM. Zupełnie
jakby  chciał  ich  pokrzepić,  pocieszyć,  powiedzieć:  spójrzcie  przecież  jestem.  Imię  Chrystusa  –  obiecanego
Mesjasza dopełni te obietnicę: Jestem z wami! Bóg jest bliski, obecny, czuły. A my mamy do Niego przyjść i uczyć
się, by być takimi jak On. 
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Wj 11, 10-12, 14; Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18 (R.: por. 13); Por. J 10, 27; Mt 12, 1-8;

Relacja z Jezusem jest ryzykiem. Realizowanie Jego woli może sprawić, że ludzie, którzy mnie otaczają (zarówno
wierzący jak i niewierzący) mogą uznać moje wybory za głupie. Często zbija nas to z tropu, zasiewa wątpliwości. Co
z tym zrobić? Psalmista dobrze radzi: Tobie złożę ofiarę uwielbienia i wezwę imienia Pana – módl się! Korzystaj z
sakramentów! Uwielbiaj Pana! 
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Wj 12, 37-42; Ps 136 (135), 1b i 23a i 24. 10a i 11a i 12. 13a i 14a i 15 (R.: por. Ps 113 [112], 2a); Por. 2 Kor 5, 19; 
Mt 12, 14-21;

Na drodze rozwoju duchowego nie można nam się zatrzymać tak jak Izraelowi, który wyszedł z Egiptu. Bo gdyby się
zatrzymali faraon i jego wojsko by ich dopadli. I tak jest w naszym życiu. Zły tylko czeka, aż się zatrzymamy na tej
drodze, dlatego musimy być w ciągłym ruchu, w stałym kontakcie z Panem. 
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Szesnasta Niedziela zwykła 
Rdz 18, 1-10a; Ps 15 (14), 1b-2. 3 i 4b. 4c-5 (R.: por. 1b); Kol 1, 24-28; Por. Łk 8, 15; Łk 10, 38-42;

Abraham wcale nie wiedział, że ma do czynienia z kimś nadzwyczajnym, ale chciał jak najlepiej wypełnić obowiązki
gospodarza,  podobnie  jak  Marta.  Potrafił  jednak  nie  ograniczyć  się  jedynie  do  prostych  zabiegów  zlecenia
przygotowania jedzenia, ale swoich gości – tak samo, jak Maria – obdarzył także swoją obecnością, gdy ci jedli. Czy
w wykonywaniu swoich codziennych zadań i obowiązków zwracasz uwagę na to, że ich odbiorcą prawie zawsze
jest inny człowiek? 
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Święto św. Marii Magdaleny 
PnP 8, 6-7; 2 Kor 5, 14-17; Ps 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 2); por. J 20, 11; J 20, 1. 11-18;

Czym jest miłość? Czym jest życie bez miłości? Jak żyć miłością? Choć w codzienności często nie radzę sobie
z odpowiedziami na te pytania, to słyszę Boże, że tak jak Marię z dzisiejszej Ewangelii, tak i mnie wołasz mnie po
imieniu z miłością i wierzę, że właśnie Twoja miłość jest lekiem na wszelkie zło i lęk, i że bez miłości moje życie jest
puste. Ucz mnie Boże jak miłować, jak kochać siebie i bliźniego. 
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Święto św. Brygidy, zakonnicy, Patronki Europy 
Ga 2, 19-20; Ps 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a); J 15, 9b. 5b; J 15, 1-8;

Wśród codziennego zabiegania chcę się teraz zatrzymać i zanurzyć w Twoim Słowie, w świadomości, że Ty, Panie,
oddałeś Swoje  życie  z  miłości  do mnie.  Że tak  bardzo zapragnąłeś,  bym z Tobą mógł  dzielić  wieczność.  Że
pragniesz towarzyszyć mi w mojej codzienności i karmić moje ciało, stworzone na Twoje podobieństwo. Chwała
Tobie, Panie, który jesteś Miłością. 

24
.0

7

Wspomnienie św. Kingi, dziewicy 
Wj 16, 1-5. 9-15; Ps 78 (77), 18-19. 23-24. 25-26. 27-28 (R.: por. 24b); ; Mt 13, 1-9;

Dlaczego każdy z nas owocuje inaczej? Jedni zostają kapłanami, sprawują sakramenty, oddają się całkowicie Tobie,
inni stają się małżonkami, jedni wychowują dzieci, drudzy – nie, inni prowadzą wielkie dzieła ewangelizacyjne, inni
bezimienni  pokornie  się  modlą,  inni  towarzyszą  drugim  w  cierpieniu.  Żaden  plon  (stu-,  sześćdziesięcio-,
trzydziestokrotny) nie został pokazany za wzorzec. Nie ma jednej drogi do Ciebie, nie ma ,,najlepszego plonu”. Każdy,
kto  owocuje został  pochwalony. Proszę, niech umiera we mnie moja wizja na owoc. Pozwól,  bym był  gotów na
wszystko, a najbardziej na wysiłek i śmierć – po cóż ziarno, które wpadłszy w ziemię, jeśli wprzód nie obumrze z siebie. 
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Święto św. Jakuba, apostoła 
2 Kor 4, 7-15; Ps 126, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 5); J 15, 16; Mt 20, 20-28;

Życie Chrystusa w nas się objawiło. Przez to że Pan nas wybrał, przez naszą posługę, miejsca do których nas
wysłał, podobnie jak apostołów. Naszym jedynym zadaniem jest być pokornym, rozeznawać i przyjmować Jego
wolę, aby to życie objawiło się w pełni 
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Wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny
ze wspomnienia: Syr 44, 1. 10-15; Ps 132, 11. 13-14. 17-18 (R.: por. Łk 1, 32a); Mt 13, 16-17

Jesteśmy odpowiedzialni za nasze potomstwo. Tym potomstwem są ci, którzy idą za nami podobną drogą: w domu-
dzieci, w pracy-podwładni, we wspólnocie-podopieczni. Pomódl się dziś o łaskę cnót które są warte naśladowania
przez twoje potomstwo, aby na podłożu tych cnot wyrośli świeci ludzie. 
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Wj 24, 3-8; Ps 50 (49), 1b-2. 5-6. 14-15 (R.: por. 14a); Jk 1, 21bc; Mt 13, 24-30;

Z tymi chwastami różnie bywa – każdy z nas ma na swoim poletku co najmniej kilka rodzajów, które nie trzymane
w ryzach niepostrzeżenie zarastają nam poletko. Chwila nieuwagi – moment lenistwa, czy zachwianie w głupocie,
a może chęć przypodobania się innym... można mnożyć powody. A jednak On, wiedząc to wszystko, nie wycina
wszystkiego – oddzieli chwasty od plonów, zgani błąd ale doceni staranie. On, Jezus – nasz opiekun! 
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Siedemnasta Niedziela zwykła 
Rdz 18, 20-32; Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 6-7d. 7e-8 (R.: por. 3a); Kol 2, 12-14; Por. Rz 8, 15bc; Łk 11, 1-13;

Bóg jest Ojcem. Jest Ojcem moim i twoim, twojego uczestnika, pani w sklepie. Jest Ojcem naszym. Zatem miłe są
Mu  modlitwy  kiedy  Jego  dzieci  proszą  za  siebie  nawzajem.  Wytrwała  modlitwa  to  cecha  charakteryzująca
chrześcijan. Miejmy więc serca hojne w proszeniu za tymi, których mijamy na co dzień, a zwłaszcza za naszymi
uczestnikami,  którzy  zostali  nam specjalnie  powierzeni.  Za  obecnymi  i  za  byłymi.  Za  tymi,  którzy  trwają  we
wspólnocie i tymi, którzy poszli inną drogą. 
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Wspomnienie św. Marty 
1 J 4, 7-16; Ps 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a); J 8, 12b; J 11, 19-27; Łk 10, 38-42;

W Betanii, w domu Marty, można odetchnąć. Samo miasto, administrowane przez muzułmanów, ale z izraelską
policją jest pogrążone w chaosie i brudzie. Jednak dom Marty jest prawdziwą oazą. Tak jakby Marta wciąż krzątała
się,  dbając  o  Jezusa  i  Jego  uczniów.  Jeśli  w  Twoim  życiu  jest  chaos,  bałagan  lub  śmierć  –  módl  się  za
wstawiennictwem św. Marty. 
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Wj 33, 7-11; 34, 5-9. 28; Ps 103 (102), 6-7. 8-9. 10-11. 12-13 (R.: por. 8a); ; Mt 13, 36-43;

Wszystko co robisz w jakiś stopniu Ciebie kształtuje. Uciekasz od obowiązków, oglądasz seriale – stajesz się coraz
bardziej leniwy. Czynisz dobre uczynki – stajesz się coraz bardziej wrażliwy na wrażliwy na drugiego człowieka. I
ten Namiot Spotkania też ma na Ciebie wpływ. Obcujesz ze świętością. Może tego nie widać, ale ma to ogromne
znaczenie! Módl się o przemianę w czasie tej modlitwy, o nawrócenie. „Kto ma uszy, niechaj słucha!” 
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Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera 
Wj 34, 29-35; Ps 99 (98), 5-6. 7 i 9 (R.: por. 9c); J 15, 15b; Mt 13, 44-46;

W dniu wspomnienia św. Ignacego Kościół rozważa przypowieść o skarbie i perle. Bohaterowie tych przypowieści
sprzedali wszystko, aby zdobyć upragnioną rzecz. Jedna z zasad duchowości ignacjańskiej brzmi tantum, quantum
(łac. tyle, o ile). Św. Ignacy napomina nas, że wszystko powinniśmy podporządkować naszemu zbawieniu.
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Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła
Wj 40,16-21.34-38; Ps 84,3-4.5-6a i 8a.11; Mt 13,47-53

Panie, zrobiłem to, jak mi kazałeś, tamto też tak, jak mówiłeś w Swoim Słowie, tu też poświęciłem to dla Ciebie i…
co z  tego mam? Niektórzy  śmieją  się  ze mnie,  że jestem nieporadny życiowo.'  Mojżesz miał  ogromny  udział
w powstaniu  przybytku  Pana,  dzięki  któremu  Izraelici  mogli  oglądać  Chwałę  Pana  i  prowadzeni  przez  Niego
bezpiecznie. Mimo to „nie mógł Mojżesz wejść do Namiotu Spotkania”. Czy zawsze muszą być korzyści dla mnie? 

2.
08

Kpł 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Ps 81,3-4.5-6b.10-11b; Mt 13,54-58;

Mieszkańcy Nazaretu  pozornie  znali  Jezusa:  Jego pochodzenie,  sytuację  rodzinną,  nauczanie,  a  nawet  cuda.
Poprzestawali na tej (nie)znajomości. A ja? Na ile każdego dnie przybliżam się do Niego, pogłębiam relację z Nim,
poznaję Go na nowo, poznaję Go głębiej, dojrzalej Mu i w Niego wierzę? 
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Kpł 25,1.8-17; Ps 67,2-3.4-5.7-8; Mt 14,1-12;

Bycie prorokiem Boga jest  bardzo ryzykowne.  Jan Chrzciciel  przypłacił  swoją misję życiem. Bóg niekoniecznie
wymaga ode mnie aż takiego męstwa, jednakże uzdalnia mnie do czynów na moją miarę.  Czy potrafię stanąć
w obronie prawdy o świętości życia, w obronie rodziny, wartości chrześcijańskich, wobec tych którzy atakują to co
dla mnie ważne. 
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Osiemnasta Niedziela Zwykła 
Koh 1,2; 2,21-23; Ps 90,3-4.5-6.12-13.14 i 17; Kol 3,1-5.9-11; Łk 12,13-21;

Kim jest dla Ciebie stary i nowy człowiek? Zastanów się, co jest dla Ciebie ważne, na czym Ci zależy. Czy te rzeczy
prowadzą Cię do Boga? A jeśli nie, co możesz zrobić, żeby to zmienić? 
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Lb 11,4b-15; Ps 81,12-13.14-15.16-17; Mt 14,13-21;

Jezus pragnie udać się w miejsce osamotnione, aby tam przeżywać swoją żałobę po zmarłym przyjacielu. Widząc
wielki tłum „zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych.” Czy ja pomimo zmęczenia, trudu, czy nawet ogromnego
cierpienia, potrafię rzucić swoje sprawy, aby iść pomóc bliźniemu, aby wyjść z łodzi i go uzdrowić? 
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Święto Przemienienia Pańskiego 
Dn 7,9-10.13-14 albo 2 P 1,16-19; Ps 97,1-2.5-6.9; Łk 9,28b-36;

Uwielbiaj  dziś  Pana,  Króla  wszystkich  narodów,  któremu  powierzone  jest  panowanie  nad  wszystkimi  ludami.
Uwielbiaj Boga Przedwiecznego, Boga Wiecznego, Boga, który swoją chwałę objawił swoim uczniom – prostym,
grzesznym ludziom, Boga, który swoją chwałę objawia też nam! 
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Lb 13,1-2.25-14,1.26-30.34-35; Ps 106,6-7a.13-14.21-22.23; Mt 15,21-28;

Chcę mieć w modlitwie taką śmiałość i upór, jak kobieta kananejska. Chcę krzyczeć za Tobą, Jezu i żarliwie Cię
wzywać, nawet za cenę śmieszności wśród ludzi. I w końcu chcę też przed Tobą wykazać się wręcz zuchwałą ufnością.
Bo choć nie  zasługuję  na Twoją  uwagę,  to  na pewno nie  zawiedzie  mnie  Twoje  miłosierne spojrzenie.  Z  takim
przekonaniem chcę modlić się codziennie i walczyć o nasze spotkanie. Czy mam w sobie taką wytrwałość i gorliwość w
przychodzeniu do Pana? 
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Wspomnienie św. Dominika, prezbitera 
Lb 20,1-13; Ps 95,1-2.6-7c.7d-9; Mt 16,13-23;

Dobra doczesne nie są źródłem prawdziwej radości. Izraelici w Meriba woleli wrócić do niewoli, bo brakowało im
figowców i winorośli. Czym w dla mnie są „figowce”? Czy są one warunkiem mojego szczęścia? Na ile Bożą opiekę
w moim życiu uzależniam od dobrobytu i braku ciężkich chwil? 
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Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy. 
Oz 2, 16b.17b. 21-22; Ps 45,11-12.14-17, Mt 25, 1-13 albo Mt 16, 24-27;

Popatrz na tę miłość i czułość Boga, kiedy chce mówić do twego serca, szeptać do ucha Twej duszy. „Posłuchaj,
spójrz i nakłoń ucha”. „Zapomnij o swym ludzie”, o tych wszystkich których spotykasz codziennie na swej drodze.
Zajmij się swoim życiem, zatroszcz się o nie. „O domu twego ojca”, co z niego złego wyniosłeś, albo czego w nim
zabrakło. Zostaw w końcu ten zbędny balast niewybaczonych krzywd. „Król pragnie twego piękna” tylko to się teraz
liczy. Ty i On. „oddaj Mu pokłon”. 
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Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika 
Mdr 3, 1-9 albo 2 Kor 9, 6-10; Ps 112,1-2.5-6.7-8.9; J 12, 24-26;

W dzisiejszych czytaniach zostaję obdarowany pięknym darem wolności, postępowania baz przymusu, adekwatnie
do dojrzałości mojego serca, a zarazem w piękny sposób zaproszony do podążania za Jezusem. Panie, dawaj mi
zawsze dobrze i mądrze korzystać z mojej wolności, bym wolny nieustannie wpatrywał się w Ciebie i z radością
oraz miłością szukał i naśladował mojego Mistrza. 
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Dziewiętnasta Niedziela Zwykła 
Mdr 18,6-9; Ps 33,1 i 12.18-19.20 i 22; Hbr 11,1-2.8-19; Łk 12,32-48;

„Bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której  się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.” W Adwencie pamiętam
o tym, że mam być stale gotowa na spotkanie z Panem. Porządkuję wiele spraw, staram się poświęcać więcej
czasu na modlitwę, częściej bywam na Eucharystii... A teraz – w środku wakacji? Co robię, by być w gotowości? 
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Bycie prawym człowiekiem czasem kosztuje nas wiele wysiłku, jednak to właśnie my tworzymy Kościół i jesteśmy
jego reprezentantami. W myśl słów świętego proboszcza z Ars: „Nie mów ludziom o Bogu kiedy nie pytają, ale żyj
tak, by pytać zaczęli” bądźmy przyczynkiem przemiany serc tych, którzy już zwątpili w Kościół i jego członków. 
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Pwt 31,1-8; Ps: Pwt 32,3-4a.7.8.9 i 12; Mt 18,1-5.10.12-14;

Jezus zwraca uwagę, że jeśli się nie odmienimy i nie staniemy jak dzieci, nie wejdziemy do królestwa Bożego. Czy
potrafię odnaleźć w sobie dziecięcą radość wypływającą z relacji z Ojcem?Czy potrafię stanąć w postawie ufności
i jak dziecko podążać w zasłuchaniu za głosem Ojca? Bo tylko w Twoich ramionach Ojcze czuję się bezpiecznie
i wiem, że niczego nie muszę się lękać, bo Ty jesteś tuż obok. 
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Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika 
Pwt 34,1-12; Ps 66,1b-3a.5 i 8.16-17; Mt 18,15-20;

To nie ja wybierałem, ale zostałem przez Jezusa wybrany. Ta prawda wzywa mnie przede wszystkim do wdzięczności,
ale także do głębokiej pokory. To, że jestem osobą wierzącą, to wielka łaska, dar. Czy jestem za niego wdzięczny?
I czy w pokorze potrafię przyznać, że wszystko co mam dostałem od Boga? Mój jest tylko mój grzech. 
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Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
Wigilia: 1 Krn 15, 3-4.15-16; 16, 1-2; Ps 132,6-7.9-10.13-14; 1 Kor 15, 54-57; Łk 11, 27-28; 
W dzień: Ap 11, 19a;12, 1.3-6a.10ab; Ps 45,7.10-12.14-15; 1 Kor 15, 20-26; Łk 1, 39-56;

Maryja uświęciła w swoim życiu to co najbardziej codzienne, zwyczajne. Zaproszę dziś Jezusa do jednej, konkretnej
sprawy mojego dnia, aby ja uświęcił Swoją obecnością. 
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Żeby pójść za Jezusem trzeba coś stracić. Z początku ta strata może wydawać się duża i trudna do zaakceptowania.
Jednak, gdy się zdecydujemy otrzymamy dużo więcej niż możemy sobie wyobrazić. 
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Wspomnienie św. Jacka, prezbitera 
Joz 24,14-29; Ps 16,1b-2a i 5.7-8.11; Mt 19,13-15;

Izrael pod wodzą Jozuego niemal upiera się, że chce służyć swojemu Jedynemu Bogu. Gorąco, usilnie zapewnia, że
odrzuci inne bóstwa, że będzie wierny temu postanowieniu. Z historii Narodu Wybranego wiemy jednak, że wcale tak
pięknie nie było. Usilne „sprzeczanie się” z Jozuem, obstawianie przy swoim i obietnica dobrego zachowania – czyż nie
przypomina to czasem postawy dziecka przed swoimi rodzicami, które, mimo zapewnień o grzeczności, za chwilę znów
biega i doprowadza rodziców do rozpaczy? Jakie to szczęście, że Jezus wciąż chce przyjmować do Siebie wszystkie
Swoje dzieci, kocha je i wie, że choć są czasem krnąbrne, to nigdy nie pozbawi ich Swej miłości! 
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Dwudziesta Niedziela Zwykła 
Jr 38,4-6.8-10; Ps 40,2-3.4.18; Hbr 12,1-4; Łk 12,49-53;

Słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii mogą wzbudzać opór. Jak Bóg pokoju i miłości może mówić, że przyszedł
rzucić  ogień  i  rozłam? W księdze  Koheleta  czytamy,  że  wszystko  ma swój  czas.  Być  może  czas  pozornego
zniszczenia  i  podziału  też  jest  potrzebny,  aby  prawdziwie  oczyścić  swoje  życie,  doświadczyć  uzdrowienia
i przejrzeć? Być może do tego potrzeba szoku, a nawet pewnego rodzaju załamania. Jezus nie chce naszego
ugładzonego, poukładanego życia w pozornym (s)pokoju, jeśli to życie nie jest życiem blisko Niego. 
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Sdz 2,11-19; Ps 106,34-35.36-37.39-40.43ab i 44; Mt 19,16-22;

Co zabrałbyś ze sobą z płonącego domu? Komórka, laptop, książki, ubrania? Chrystus wcale nie pragnie pozbawić
nas tego, co posiadamy. Pragnie jedynie przestrzec nas, by rzeczy nie przysłoniły nam tego, co naprawdę ważne,
by to nie one stanowiły cel i sens naszego życia. I wcale nie musi chodzić tu o bogactwa, ale o każdą rzecz, która
staje się dla nas ważniejsza od drugiego człowieka i od Boga. 
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Wspomnienie św. Bernarda, Opata, doktora Kościoła 
Sdz 6,11-24a; Ps 85,9.11-12.13-14; Mt 19,23-30;

Gedeon głęboko wierzył Panu, ale nie rozumiał, dlaczego jego naród znów przeżywa niewolę. A Pan chciał, żeby to
przez jego ręce Izrael został po raz kolejny wyzwolony. Za nami już trzy turnusy rekolekcji, zbliża się rok formacyjny.
Może także Ty jak Gedeon widzisz, że Twoja wspólnota wciąż gdzieś niedomaga, że diakonia jest grzeszna, że
Twoja grupa zbyt mało się angażuje i ufa Bogu. Idź z taką siłą, jaką posiadasz i wybaw swoją wspólnotę. Czyż nie
Ja ciebie posyłam? Pokój z tobą! Nie bój się niczego. 
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Wspomnienie św. Piusa X, papieża 
Sdz 9,6-15; Ps 21,2-3.4-5.6-7; Mt 20,1-16;

Czy podtrzymujesz w sobie poczucie niesprawiedliwości? Może pracujesz dla swojej wspólnoty w pocie czoła, a nie
ma owoców, gdy wspólnota za miedzą rozrasta się „sama z siebie”. Otaczają Cię ludzie, którzy zawsze robią coś
lepiej od Ciebie. Albo… Nie ważne co się dzieje, Bóg błogosławi według swojego zamysłu. Naszym jedynym celem
jest życie wieczne – to nasza zapłata 
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8 Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej 
Iz 9,1-3.5-6; Ps 113,1-2.3-4.5-6.7-8; Łk 1,26-38;

Jezus jest Księciem pokoju. Nie tylko ma władzę wlać w Ciebie pokój, ale pragnie tego bardziej niż Ty. Podziękuj
mu za tą szczodrość i proś aby Jego pokój umocnił Twoje serce. 
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Rt 1,1.3-6.14b-16.22; Ps 146,5-6b.6c-7.8-9a.9b-10; Mt 22,34-40;

Kochać siebie całym umysłem, duszą i sercem! Czy nie brzmi to abstrakcyjnie, nieadekwatnie a dla niektórych
obco? A jednak, żeby oddać miłość zdobytą u Boga innym ludziom, musi nastąpić etap umiłowania siebie samego.
Miłość nie przeniknie przez nas jeśli nie pozwolimy, by przebóstwiła nasze życie, by nas przejrzała, by nas osądziła
i na końcu w nas zakiełkowała. To bywa bolesne – tak bardzo się bronimy, by poddać się Miłości. Zaproś dziś ją do
swojego życia – dopiero potem ruszaj w aktywność dnia. 
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Święto św. Bartłomieja Apostoła 
Ap 21,9b-14; Ps 145,10-11.12-13ab.17-18; J 1,45-51;

Kościół zbudowany jest na fundamencie wiary pierwszych apostołów. Dwanaście warstw tego fundamentu ochrania
Kościół przed atakami nieprzyjaciela. Jest to wiara w Jezusa okupiona krwią i męczeństwem. W świecie kiedy Kościół
przeżywa kryzys, niech umacnia nas świadectwo tych pierwszych i niech zapala nas do gorliwszej wiary i poświęcenia. 
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Dwudziesta pierwsza Niedziela Zwykła 
Iz 66,18-21; Ps 117,1b-2; Hbr 12,5-7.11-13; Łk 13,22-30;

Zazdrość nie jest aż taka zła. Zwłaszcza jeśli, odkrywając to uczucie, mobilizuję się do bardziej wytężonej pracy.
Pomyśl o najbardziej świętej osobie, którą znasz osobiście – spośród znajomych, rodziny. Pomyśl, że ta osoba ma
większe szanse na zostanie świętym niż ty... i do roboty! Obyście spotkali się w Niebie! 
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Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej 
Prz 8,22-35 albo Iz 2,2-5; Ps 48,2-3.9-11.13-15; Ga 4,4-7; J 2,1-11;

Maryja wydała najpiękniejszy owoc jaki widział ten świat: Jezusa Chrystusa. Przez całe swoje życie pokazywała na
Niego,  słuchała  GO,  szła  za Nim. Oddała  mu całą  siebie,  całe  życie,  wszystkie  plany.  Jest  dla  nas ogromną
przewodniczką wiary i przykładem bycia z Chrystusem. Dzisiaj mówi nam: „Zróbcie cokolwiek Wam powie.” Czy
pójdziesz za tym wezwaniem? Czego Chce Chrystus u progu nowego roku szkolnego/formacyjnego? 
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Wspomnienie św. Moniki 
1 Tes 2,1-8; Ps 139,1b-3.4-5; Mt 23,23-26;

Jest nadzieja! Mogę przezwyciężyć wady, które od tak dawna mi towarzyszą. Pozwól mi Panie, abym nie starał się
tylko dbać o zewnętrzną stronę. Bym nie poświęcał całej energii na przecedzanie komarów. Daj mi proszę właściwą
motywację. Daj mi jak najbardziej zbliżyć się do Ciebie i doświadczyć Twojego oczyszczającego miłosierdzia!
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Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła 
1 Tes 2,9-13; Ps 139,7-8.9-10.11-12b; Mt 23,27-32;

Pan Bóg daje mi dziś konkretną wiedzę – Jego Słowo jest Żywe i dzięki Niemu mogę się zmieniać. Jak wiele jest spraw,
które chcę w sobie zmienić? Jak wiele postanowień, których wciąż nie wypełniam? Czy daję się przeniknąć Słowu? Czy
daję Mu szansę, by mnie zobaczyło, przeszyło, przemieniło? I z drugiej strony – czy to, co przyjmuję od Boga pozostaje
tylko w sferze rozumu i wiedzy? Czy codziennie sprawdzam, na ile moje życie dziś było zgodne z Ewangelią? 
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Wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela 
Jr 1,17-19; Ps 71,1-6.15ab i 17; Mk 6,17-29;

Jan Chrzciciel – śmierć męczeńska za prawdę, dawno temu;  Asia Bibi i  Mary Wagner – męczeńskie życie za
prawdę,  współcześnie.  Męczeństwo  jest  powszechnością  Kościoła  Powszechnego.  Twoje  życie  też  w  jakimś
wymiarze może być naznaczone męczeństwem, prześladowaniem… Świadek i  męczennik to w grece to samo
słowo – martyr… Módl się o miłość i wytrwałość dla prześladowanych i nawrócenie dla prześladowców. 
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8 1 Tes 4,1-8; Ps 97,1 i 2b.5-6.10.11-12; Mt 25,1-13;

Panie proszę Cię o łaskę roztropności i uważności bym w troskach dnia codziennego nie stracił/straciła z oczu tego
co najważniejsze – trwania w Twojej Obecności. 

31
.0

8 1 Tes 4,9-11; Ps 98,1bcde.7-8.9; Mt 25,14-30;

Pomyśl o tym ile rzeczy dostajesz od Boga. Pomyśl o tym ile miłości stale od Niego dostajesz. W jaki sposób tę
miłość pomnażasz? 
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Dwudziesta druga Niedziela Zwykła
Syr 3,17-18.20.28-29; Ps 68,4 i 5ac. 6-7b.10-11; Hbr 12,18-19.22-24a; Łk 14,1.7-14;

Jezus zaprasza nas, abyśmy w naszym życiu kierowali się pragnieniem nieustannej służby drugiemu człowiekowi;
służby, która po ludzku będzie największym z możliwych uniżeń; służby gotowej oddać wszystko. Panie pragnę,
abyś dał mi serce rozumne i uszy słyszące potrzeby innych. Pragnę być sługą we wszystkim, dla wszystkich. 


