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Rozważania: Diakonia Szkoły Animatora, skład: Diakonia Komunikowania Społecznego

Okres Zwykły II, rok C, tom IV
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Trzydziesta Trzecia Niedziela zwykła
Ml 3, 19-20a; Ps 98 (97), 5-6. 7-8. 9 (R.: por. 9); 2 Tes 3, 7-12; Łk 21, 28bc; Łk 21, 5-19;

„Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: To ja jestem”. Co lub kto w moim życiu uzurpuje sobie
boski status? W których miejscach nie mam jeszcze tylko jednego Boga? Pan Jezus powiedział, że kto idzie za
Nim, a kocha coś lub kogoś bardziej niż Jego, nie może być Jego uczniem. Jeśli mam jakiś innych bogów, moje
życie szybko się rozsypie i każda wichura będzie mogła mną zachwiać. 
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Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
1 Mch 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64; Ps 119 (118), 53 i 61. 134 i 150. 155 i 158 (R.: por. 88); J 8, 12; Łk 18, 35-43;

Czy potrafię  być jak  ten  niewidomy?  – wołać do Jezusa kiedy inni  krzyczą,  żebym przestał.  To dzięki  swojej
wytrwałości został uzdrowiony. Mógł się poddać i zamilknąć i zostać z niczym. A tak dzięki temu, że się nie poddał
Jezus go uzdrowił. 
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Wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy
2 Mch 6, 18-31; Ps 3, 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 6); Por. 1 J 4, 10b; Łk 19, 1-10;

„Zacheuszu,  zejdź!”,  …...  (podstaw tu  swoje imię),  zejdź!  Dziś  Jezus woła Cię,  byś zszedł  z  sykomory pychy,
własnego planu, z sykomory lęku, myślenia tylko o tym, co ludzie o mnie pomyślą, z sykomory uprzedzeń, zawiści,
z sykomory niepowodzeń, pustki i cierpienia. Z jakiejkolwiek sykomory zejdź, bo dziś zbawienie staje się udziałem
TWOJEGO domu. Uwierz w to. Bo Jezus Cię woła. 
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Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera
2 Mch 7, 1. 20-31; Ps 17 (16), 1bcd. 5-6. 8 i 15 (R.: por. 15b); Por. J 15, 16; Łk 19, 11-28;

Jakim jestem chrześcijaninem? Czy mógłbym właśnie dzisiaj poświęcić wszystko i oddać swoje życie, podobnie jak
uczynili to młodzi męczennicy? Oni nie ulegli wielkim obietnicom tego świata, a złożyli ufność Prawu Bożemu. Czy
moją podporą jest Jezus Chrystus i Jego Słowo? Panie, pragnę, aby Twoje słowo wzrastało we mnie jak miny, które
zapragnąłeś rozmnożyć. 
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Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
1 Mch 2, 15-29; Ps 50 (49), 1b-2. 5-6. 14-15 (R.: por. 23b); Por. Ps 95 (94), 8a. 7d; Łk 19, 41-44;

Jezus doskonale wiedział, że za Jego życia Jerozolima się nie nawróci. Mimo to poszedł do niej, aby jeszcze raz
pokazać,  że  to  On  jest  Pokojem.  Nawet  gdy  umierał  robił  wszystko,  by  nawrócić  chociaż  jedno  życie.  Jaką
Jerozolimą jestem? Czy tą, która jest Złotym Miastem i wyczekuje Zbawienia, czy może raczej tą, która zamyka
swoje bramy, ciągle tkwi w rozpuście nie dostrzegając, że zabija Wolność, na którą tak długo czeka? „Temu, kto
prawy, ukażę Zbawienie” – Panie, czy mi? 
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Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy 
1 Mch 4, 36-37. 52-59; 1 Krn 29, 10b-11b. 11c-12 (R.: por. 13b); Por. J 10, 27; Łk 19, 45-48;

Czy  moje  serce  jest  domem  modlitwy?  Czy  może  tak  je  zniszczyłem  że  potrzebuje  gruntownego  remontu
wszystkich pomieszczeń? Chrystus jest radykalny – wszystko co złe natychmiast wyrzuca, a dom wypełnia swoim
słowem. I my trwajmy wiernie przy Chrystusie, wypełnijmy nasze wnętrze Jego nauką! „Moje owce słuchają mego
głosu, a ja znam je”.
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1 Mch 6, 1-13; Ps 9, 2-3. 4 i 6. 16 i 19 (R.: por. 15b); Por. 2 Tm 1, 10b; Łk 20, 27-40;

Wiara nie byłaby wiarą, gdyby nie dopadały mnie wątpliwości. Kiedy mi się coś rozpada tu, na ziemi, wtedy jest
czas,  bym pozwolił  Chrystusowi  znów rzucić  światło  na moje  życie,  przypomnieć o  zmartwychwstaniu.  Czy ja
w ogóle proszę Chrystusa, by tłumaczył mi zmartwychwstanie? 
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Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
2 Sm 5, 1-3; Ps 122 (121), 1b-2. 4-5 (R.: por. 1bc); Kol 1, 12-20; Por. Mk 11, 9c. 10a; Łk 23, 35-43;

Postawa ludzi szydzących z ukrzyżowanego Jezusa jest w moich oczach okrutna, a ich wyśmiewanie i zuchwałe
wątpienie w to, że jest Królem – bardzo nie w porządku. Ale myślę też, że zdarza mi się zachowywać... podobnie?
Gdy coś, na czym mi zależy, nie udaje się... Gdy nie dostaję tego, o co długo się modlę albo dostaję coś zupełnie
innego, czego wcale nie chcę... Czy nie mam wtedy ochoty „zdjąć” Chrystusa z tronu mojego życia albo wręcz
powiedzieć: Jeśli naprawdę jesteś Mesjaszem, to zrób to i tamto? 
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Dn 1, 1-6. 8-20; Dn 3, 52. 53-54. 55-56 (R.: por. 52b); Por. Mt 24, 42a. 44; Łk 21, 1-4;

Jezus jest  sprawiedliwy.  Nie patrzy  na człowieka jako na „jednego z...”,  ale  każdego rozpatruje  indywidualnie.
Wdowa dała  wszystko,  co  miała.  Nieważne,  że  nominalnie  było  to  mniej  niż  to,  co  dali  pozostali.  Na  ile  się
angażuję? Jak bardzo gorący jestem w tym, co robię? Czy daję Bogu i ludziom z tego, co mi zbywa? Ochłapy
czasu;  tylko  pozorne  poświęcanie  swojej  uwagi;  rozmowy  o  niczym,  bez  dotykania  tego,  co  jest  istotą;
nieprzemyślane, kupowane na szybko prezenty... Byle jakoś... Bylejakość. Czym są moje dwa pieniążki tego dnia?
Na co je wydam? W co zainwestuję? 
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Dn 2, 31-45; Dn 3, 57-58a i 59a. 60a i 61 (R.: por. 57b); Ap 2, 10c; Łk 21, 5-11;

Widzę, że często dbam o moje przyozdobienie pięknymi rzeczami, dbałością o wygląd, czy o to, co posiadam. Lecz
Jezus mówi dziś dobitnie – nic z tego nie zostanie. To, co przetrwa, to budowla duchowa, którą staram się wznosić
mozolnie, z trudem, z ofiarnością każdego dnia. Postaram się dzisiaj zrobić jedną rzecz więcej niż zwykle dla tej
mojej duchowej świątyni, dla samego Boga, który we mnie zamieszkuje. 
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Dn 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28; Dn 3, 62a i 63a i 64a i 65a. 66a i 67 (R.: por. 57b); Ap 2, 10c; Łk 21, 12-19;

Uwielbienie. Daniel potrafił odmówić zapłaty i pracować tylko i wyłącznie dla chwały Bożej. Jest we mnie gotowość
czynienia dobra, za które nikt mi nie podziękuje? Codziennie mogę odkrywać jaki jest Bóg. Zachwycać się Nim. Czy
rzeczywiście Go uwielbiam? Jest dla mnie lepszy niż wszystko inne, nawet ja sam? I gdzie jest moja wytrwałość?
Przecież trud jest sposobnością do składania świadectwa, jeśli tylko zapatrzę się na Boga. 
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Dn 6, 12-28; Dn 3, 68a i 69a i 70a i 71a. 72a i 73a i 74 (R.: por. 57b); Łk 21, 28bc; Łk 21, 20-28;

Tak żyć, by strach nie obezwładniał. Tak żyć, by koniec nie budził przestrachu. Tak kochać, by nikt nie czuł się 
pominięty. Tak trzeba by nam żyć, by ze spokojem przyjąć moment ostatecznego przyjścia Jezusa. Bez uciekania 
się dziś do Niego to niemożliwe! 
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Dn 7, 2-14; Dn 3, 75a i 76a i 77a i 78a. 79a i 80a i 81 (R.: por. 57b); Łk 21, 28bc; Łk 21, 29-33;

Choć pełne groźnych wizji są dzisiejsze czytania to na końcu przebija nadzieja, że ostatnie słowo będzie należało do
Boga. Podnieśmy więc głowy i pośród ciemności i chaosu świata stójmy prosto, bo wiemy, komu zaufaliśmy. Nie dajmy
się zastraszyć złu, ale wnośmy światło i dobro wszędzie gdzie pójdziemy – w ten sposób ogłaszajmy Boże Królestwo. 
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Święto św. Andrzeja, apostoła
Iz 49, 1-6; Ps 19, 2-3. 4-5ab (R.: 5a); Rz 10, 9-18; J 14, 6b i 9c; Mt 4, 18-22;

W dzisiejszej ewangelii widzimy scenę powołania pierwszych uczniów. Jezus przechodził obok, spotkał rybaków,
powołał ich, a oni od razu poszli za Nim. Św. Tereska mówi, że Pan Jezus nigdy i nikomu nie odmawia pierwszej
łaski.  Natchnienia,  które  pociąga nas ku dobremu i  siły,  aby je  podjąć.  Może to  być chęć ustąpienia  miejsca
w komunikacji miejskiej, myśl by odłożyć telefon i przeczytać książkę. Najłatwiej jest, gdy od razu przyjmiemy tę
łaskę. Ona pociąga nas całych za sobą. Obyśmy nie przegapili Jezusa, który przechodzi obok. Obyśmy poszli, za
pierwszą łaska, którą zawsze nam daje 

Adwent, rok C, tom I

1.
12

Pierwsza Niedziela Adwentu
Iz 2, 1-5; Ps 122 (121), 1b-2. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 1bc); Rz 13, 11-14; Ps 85 (84), 8; Mt 24, 37-44;

Plowshere, czyli „lemiesz”, to amerykański projekt atomowy z czasów Zimnej Wojny. Chodziło w nim o wykorzystanie
głowic atomowych w celach innych niż wojenne, np. w górnictwie. Brzmi nieźle, ale w rzeczywistości było to działanie,
które było jedynie przykrywką i wciąż podsycało przemysł zbrojeniowy. Pierwsza niedziela adwentu zwraca uwagę, że
nadchodzą czasy ostateczne. A może już są? W każdym razie zadbaj o prawdziwe przekucie swojego miecza na
lemiesz, ale tak, żeby nawet nie przyszło ci do głowy rąbnąć nim twojego brata w głowę. 
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Iz 2, 1-5; Iz 4, 2-6; Ps 122 (121), 1b-2. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 1bc); Por. Ps 80 (79), 4; Mt 8, 5-11;

Ilekroć wracam myślami do mojego pobytu w Jerozolimie i  do ściany płaczu, zadaje sobie pytanie, jak bardzo
Żydzi – przynajmniej jakaś ich część – tęskni za jerozolimską świątynią. Jej powrót jest mało prawdopodobny, a jeśli
nawet, to i tak perspektywa nowotestamentalna zdezaktualizowała świątynną rzeczywistość. Niemniej może warto
sobie  zadać  pytanie  czy  ja  tęsknię  za  Bożą  obecnością?  Może  łatwa  dostępność  do  sakramentów,  kościoła,
wspólnoty zabiła we mnie tę pokorę setnika, który dzisiaj tak dobitnie wyznaje, kim jest Jezus i jak potężne jest Jego
Królestwo. Królestwo, które niechybnie przyjdzie. Pytanie tylko, czy budzę się codziennie z pragnieniem znalezienia
się w nim pomimo swojej małości. 
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Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera 
Iz 11, 1-10; Ps 72 (71), 1b-2. 7-8. 12-13. 17 (R.: por. 7); ; Łk 10, 21-24;

Bóg dał  mi ogromny dar i  przywilej  słuchania Jego Słowa, przyjmowania Jego Ciała. „Wielu proroków i królów
chciało  zobaczyć to,  na co wy patrzycie,  a nie  zobaczyli  i  usłyszeć,  a  nie  usłyszeli.”  Pan pozwolił  mi  widzieć
i słyszeć. Jak ogromna jest Jego łaska! Powierzył mi też zadanie, jakim jest głoszenie Jego Słowa. Czy w swojej
posłudze pamiętam o tym, jak wielki dar i odpowiedzialność na mnie spoczywa? Czy umiem za to dziękować? 



4.
12

Wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy
Iz 25, 6-10a; Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 6cd); ; Mt 15, 29-37;

Pan Bóg ma wobec mnie zamiary pełne miłości i plany które przekraczają najśmielsze marzenia. Czy w to wierzę?
Czy to się realizuje w moim życiu? Chodzenie z Jezusem wymaga ode mnie wyjścia ze strefy komfortu, zajęcia się
czymś lub kimś, co nie zawsze jest miłe. Rezygnacji z tego, co wydaje się must have mojego życia. Zapytaj dziś
Jezusa, co jest rybkami twojego życia, którymi On chce nakarmić tysiące potrzebujących. A gdy już Mu je oddasz,
uciesz się, że byłeś jego narzędziem, że z Jego działania dzieją się cuda.... 
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Iz 26, 1-6; Ps 118 (117), 1bc i 8-9. 19-20. 21 i 25. 26-27a (R.: por. 26a); Por. Iz 55, 6; Mt 7, 21. 24-27;

„Żyję w tym mieście” – śpiewa Maleo. (Albo w dwóch miastach - zamieszkania i nauki/pracy.) Czego bardziej jest to
miasto – łaski  czy grzechu? Świadectwa czy zgorszenia? Otwarcia czy zamknięcia na Jezusa? Modlisz się za
mieszkańców swego miasta, za jego władze? Słuchasz i wypełniasz Słowo Boże? Starasz się spełniać Bożą wolę
w swoim mieście, wobec swego miasta i ludzi, których w nim Pan Ci stawia? 
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Wspomnienie św. Mikołaja, biskupa 
Iz 29, 17-24; Ps 27 (26), 1bcde. 4. 13-14 (R.: 1b); ; Mt 9, 27-31;

W jaki sposób niewidomi spostrzegli Jezusa, by mogli za nim podążyć? Skąd wiedzieli, do którego domu wszedł
i jak w nim nawigować, by stanąć przed Nim? Być może w rzeczywistości niewidomym pomogły inne osoby, ale bez
swojego wysiłku, zaparcia, zaufania i  zaangażowania, nadal tkwiliby w swojej nędzy, siedząc przy drodze. Jaka
piękna i  prawdziwa musiała być ich wiara w uzdrowienie! Jaka natomiast jest moja – czy wierzę, że też mogę
doświadczać faktycznego działania samego Boga? 
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Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
Iz 30, 19-21. 23-26; Ps 147A (146), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. Iz 30, 18); Iz 33, 22; Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8;

Pan obiecuje, że zburzy twoje mury, przewiąże twoje rany, podniesie cię na duchu, wskaże ci właściwą drogę-tak
On to wszystko obiecuje. Ale nim się to stanie musisz trwać w ufności. Nie ma milszej podstawy niż pokora i ufność
w to, że On się nie spóźni, że On słucha i odpowiada. „Dobrze jest w milczeniu czekać ratunku od Pana”.
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Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Rdz 3, 9-15; Ps 98, 1-4; Rz 15, 4-9; Łk 1, 28; Łk 1, 26-38;

W dzisiejszej liturgii słowa towarzyszą pojawiają się dwie kobiety, których czyny zmieniły losy ludzkości - Ewa
oraz Maryja. W jednej z prefacji  o Najświętszej Maryi Pannie słyszymy: Ona zgadzając się na Twoje Słowo,
stała się Matką Jezusa Chrystusa, a przyjmując całym sercem Twoją zbawczą wolę, jako pokorna służebnica
poświęciła się dziełu swojego Syna. To, co Ewa straciła przez niewierność, Maryja odzyskała przez wiarę i stała
się dla pielgrzymującego ludu znakiem pociechy i niezawodnej nadziei.  Zastanowię się dziś co jest we mnie
z postaw obu tych kobiet. 
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Iz 35, 1-10; Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14 (R.: por. Iz 35, 4d); ; Łk 5, 17-26;

Jakim jestem przyjacielem? Kim się otaczam? Sparaliżowany człowiek z dzisiejszej Ewangelii nie mógł sam przyjść
do Jezusa po uzdrowienie - przynieśli go przyjaciele. I to z jaką determinacją! Czy i ja niestrudzenie przyprowadzam
swoich bliskich do Chrystusa? Czy moje zbawienie jest ważne dla moich przyjaciół? 
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Iz 40, 1-11; Ps 96 (95), 1-2. 3 i 10ac. 11-12. 13 (R.: por. Iz 40, 10a); ; Mt 18, 12-14;

Niezwykle cenną praktyką jest codzienny rachunek sumienia. Czy robiąc go, niezależnie czy codziennie, czy raz na
jakiś czas, mam w głowie obraz kochającego Jezusa, który niezwykle cieszy się z mojego nawrócenia? Warto
pamiętać o tym przy sakramencie pokuty, że Jezus tylko czeka aż do Niego przyjdziemy. On nie przyszedł aby
potępiać, ale zbawiać. 
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Iz 40, 25-31; Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10 (R.: por. 1b); ; Mt 11, 28-30;

Gdzie leży źródło Twojej siły? Czy jest nim wykształcenie, pozycja we wspólnocie, wygląd, pieniądze, umiejętności,
dobra praca, przebojowa osobowość, niecodzienne pasje…? Czy za tymi wszystkimi rzeczami stoi Ktoś większy,
mocniejszy? Pycha i pokładanie zbytniej ufności w ludzkie możliwości zgubiła niejednego człowieka. Bóg nie chce
być bezdusznym władcą Twojego życia. On chce otoczyć Cię ojcowską miłością i miłosierdziem oraz potrzebnymi
siłami. Przylgnij do Niego, zaufaj i czerp ze źródła, którego zasoby są niewyczerpane. 
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Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe
Iz 41, 13-20; Ps 145 (144), 1bc i 9. 10-11. 12-13 (R.: por. 8); Por. Iz 45, 8; Mt 11, 11-15;

„Chłopcy się męczą i  nużą, chwieją się słabnąc młodzieńcy, lecz ci, co zaufali  Panu, odzyskują siły, otrzymują
skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą.” Jak wygląda moja szkoła latania z Bogiem? Czy daję
się ponieść tym delikatnym tchnieniom i zmierzam w kierunku, który przygotował dla mnie Pan? Czy dostrzegam, że
to On jest źródłem mojej siły, odwagi? 
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Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy
Iz 48, 17-19; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. J 8, 12); ; Mt 11, 16-19;

Nie da się żyć tak, by każdy był z nas zadowolony. Chęć przypodobania się, albo chociaż uniknięcia oceny innych,
nie może blokować nas przed stawianiem mądrych kroków. Chociażby to, że poświęcasz czas na modlitwę może
się  innym nie  spodobać  –  przecież  mógłbyś  komuś  w  tym  czasie  pomagać.  Tak  już  jest,  że  zderzamy  się
z dziecięcym patrzeniem na drugiego – jakim? Emocjonalnym, stawiającym własne potrzeby i wymagania wobec
innych w centrum… A czy we mnie jest takie dziecko? 
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Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła
Syr 48, 1-4. 9-11; Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19 (R.: por. 4); Łk 3, 4c. 6; Mt 17, 10-13;

„Eliasz już przyszedł...” Panie, proszę nieustannie – odnawiaj mnie i rozjaśniaj moje serce, bym potrafił dostrzegać
tych, którzy przychodzą w Twoje imię. Proszę, bym potrafił rozpoznawać Twoją obecność i nieustannie zabiegać, by
być blisko Ciebie.


