
OREMUS na okres 20.05.2018 – 23.06.2018

Rozważania: Diakonia Szkoły Animatora, skład: Diakonia Komunikowania Społecznego

Okres Zwykły, rok B, tom 2.

20
.0

5

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Dz 2, 1-11; Ps 104 (103), 1ab i 24ac. 29b-30. 31 i 34 (R.: por. 30); -; Ga 5, 16-25; J 15, 26-27; 16, 12-15

Dziś dzień Animatora Ruchu Światło-Życie. Twoje i moje święto. Dzień, w którym nie tylko cieszymy się, że Bóg  
postawił  nas właśnie tu, ale prosimy,  by błogosławił  nam w naszej posłudze dla Kościoła. Bym ja-animator był  
człowiekiem „przekazu, i nawrócenia, i pokuty, i modlitwy, i Eucharystii, i posłuszeństwa i jedności” (ks.W.Danielski). 

21
.0

5

Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła
Rdz 3, 9-15. 20; Ps 87, 1-3. 5-6; Dz 1, 12-14; Łk 1, 28; ; J 2, 1-11; J 19, 25-27; Łk 1, 26-38;

Co się stało w Raju? Mężczyzna posłuchał kobiety i nie przyniosło to nic dobrego, zostali wyrzuceni z Raju. Lecz to  
wygnanie  dało  nam zbawienie.  Dało nam Jezusa,  który objawia  się  na weselu  w Kanie.  Odwraca On niejako 
sytuację z Raju. Spełnia to o co prosi Maryja.
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Jk 4, 1-10; Ps 55 (54), 7-9. 10-11. 23 (R.: por. 23a); Ga 6, 14; Mk 9, 30-37;

Jezus jest wzorem pokory i uniżenia - On, Bóg Wszechmocny zgodził się na śmierć za nas „gdyśmy byli jeszcze 
grzesznikami”. Pycha jest największą przeszkodą do świętości. Pragnienie bycia zauważonym, zawsze lepszym od 
drugiego, ładniejszą od koleżanki ze wspólnoty to pułapki, w które bardzo łatwo wpaść. Osąd i porównywanie się 
często chodzą w parze. Zobacz dziś, w których sytuacjach trzeba ci się stać niczym dziecko. Radosne i kochane, 
dlatego o nic nie zazdrosne, a raczej umiejące się dzielić tym co ma i doceniać to co mają drudzy.
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Jk 4, 13-17; Ps 49 (48), 2-3. 6-7. 8-10. 11 (R.: por. Mt 5, 3); J 14, 6; Mk 9, 38-40; 

Jak bardzo w swoich planach robię miejsce dla Pana? Która postawa jest mi bliższa: wszystko próbuję zrobić sam  
czy pozostawiam Bogu tyle miejsca, że uznaję za niepotrzebne abym sam coś robił? Św. Jakub przestrzega przed  
obiema i zachęca aby działać nieustannie szukając woli bożej.
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Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana 
Iz 6, 1-4. 8; Hbr 2, 10-18; Ps 23 (22), 2-3. 5. 6 (R.: por. 1b); Ez 36, 25a. 26a; J 17, 1-2. 9. 14-26; 

Masz być kapłanem tak jak Chrystus! Co to znaczy? Czy możesz odprawiać Eucharystię? Tak, w codzienności  
dziękując  za  wszystko,  co  masz  i  czego  nie  masz,  nie  narzekając,  przebaczając.  Modląc  się  za  swoich  
domowników, przyjaciół, uczestników ze wspólnoty, kapłanów z parafii. 
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Jk 5, 9-12; Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8-9. 11-12 (R.: por. 8a); Por. J 17, 17ba; Mk 10, 1-12; 

„Oto wychwalamy tych, co wytrwali.” Krzyż każdego dnia nie pozwala o sobie zapomnieć. Jest. O krzyżu mówił 
Jezus. Doświadczamy jego. Panie proszę Cię by moje serce nie było zatwardziałe, ale bym poprzez wytrwałość 
i cierpliwość znosił/ła trud podjętych decyzji i zobowiązań. 
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Wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezbitera
Jk 5, 13-20; Ps 141 (140), 1b-2. 3 i 8 (R.: por. 2a); Por. Mt 11, 25; Mk 10, 13-16; 

Czy ktokolwiek wątpi, że Alfie Evans trafił do Nieba? Nie takie jednak przychodzenie dzieci do siebie miał na myśli 
Jezus… Człowiek albo żyje w łasce albo w grzechu. Cywilizacja śmierci jest ostatnim stadium cywilizacji grzechu.  
Czy nie ma od niej odwrotu? Jest… nawrócenie! Ale ktoś (ja i ty) musi je głosić. Owszem, nawraca Jezus, ale  
najczęściej posługuje się swoimi świadkami. Św. Jakub napisał jasno: „nawracając grzesznika z błędnej drogi, ocali  
go od potępienia i przyczyni się do przebaczenia wielu grzechów.” (Jk 5,20)
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Uroczystość Najświętszej Trójcy 
Pwt 4, 32-34. 39-40; Ps 33 (32), 4-5. 6 i 9. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 12); Rz 8, 14-17; Por. Ap 1, 8; Mt 28, 16-20;

Dzisiejsze Słowo przekonuje nas o Bożej obecności i Bożym działaniu w naszym życiu. „Czy słyszał jakiś naród 
głos Bożym jak ty słyszałeś?” - przypomnij sobie dziś te sytuacje, w których Bóg mówił do Ciebie z mocą. „Sam  
Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi” - jeśli są w Twoim zyciu chwile 
zwątpienia w Bożą moc i obecność - zwróć się dziś z prośbą do Ducha. „A oto Ja jestem z Wami po wszytkie dni aż  
do skończenia świata” - niech to zapewnienie Boga o bliskości z nami zostanie dziś w Twoim sercu 
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1 P 1, 3-9; Ps 111 (110), 1b-2. 5-6. 9 i 10c (R.: 5b); Por. 2 Kor 8, 9; Mk 10, 17-27;

Co dziś, 28. maja, jest dostatkiem Twojego życia? Praca, sesja, jakaś relacja, wspólnota? Czy jesteś gotowy to  
„sprzedać”  żeby pójść  za Jezusem? Przed nami  rekolekcje  wakacyjne.  Zmieścisz  się  jak  wielbłąd przez ucho 
igielne, czy raczej Twoje dostatki zatrzymają Cię przed posługiwaniem?
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Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy
1 P 1, 10-16; Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 2a); Por. Mt 11, 25; Mk 10, 28-31; 

Idziesz za Chrystusem? Ale tak na serio: czy idziesz za Chrystusem? Dlaczego? W jaki sposób? Co straciłeś? Co 
zyskałeś? Na co liczysz? Odpowiedz sobie na te pytania – ale tak na serio. A potem przypomnij sobie, że wiara jest 
łaską. Tajemnicą, w którą „wejrzeć pragną Aniołowie”.
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1 P 1, 18-25; Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: por. 12a); Por. Mk 10, 45; Mk 10, 32-45; 

Dzisiejsza Ewangelia jest wezwaniem do zanegowania siebie. Jan i Jakub mają dobry plan na swoje życie, chcą,  
aby Jezus spełnił  ich życzenia. Są blisko Niego, znają Jego naukę i  wydaje  się,  że wiedzą i  rozumieją wiele, 
a jednak Jezus w odpowiedzi na ich prośbę reaguje stanowczo i chłodno: "Nie wiecie o co prosicie". Z czym ja 
przychodzę do Jezusa? Czy w swoich planach, pragnieniach i prośbach jestem naprawdę blisko Niego?
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Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
Wj 24, 3-8; Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18 (R.: por. 13); Hbr 9, 11-15; -; J 6, 51ab; Mk 14, 12-16. 22-26;

Miałem kiedyś marzenie - chciałem mieć w domu kaplicę z Najświętszym Sakrament. Chciałem, aby Pan Jezus 
towarzyszył mojej codziennej pracy i modlitwie. To marzenie prawdopodobnie nigdy się nie spełni (chyba, że pójdę  
do jakiegoś zakonu).
Dwa lata temu uczestnicząc w procesji na Boże Ciało uświadomiłem sobie, że to jest ten dzień, w którym Jezus  
przychodzi do mojego domu, w którym zagląda przez okna do mojego pokoju i odwiedza osiedlowy sklepik.
Najświętsza Maryjo Panno wyproś mi łaskę życia w ciągłej świadomości obecności bożej!
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Wspomnienie św. Justyna, męczennika 
1 P 4, 7-13; Ps 96 (95), 10. 11-12. 13 (R.: por. 13ab); Por. J 15, 16; Mk 11, 11-25; 

Ewangelia dzisiejsza przypomina nam, że musimy wierzyć słowom Jezusa. Nie są one bowiem jakaś metaforą,  
jakimś zmyśleniem czy ładna anegdotą. Są żywe i skuteczne - bo wypowiedziane zmieniają rzeczywistość. Czy 
nasza modlitwa, nasze slowa kierowane do Boga są żywe i skuteczne - czy zmieniają rzeczywistość?
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Jud 17. 20b-25; Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6 (R.: por. 2ab); Por. Kol 3, 16a. 17c; Mk 11, 27-33; 

Czy w relacji z Jezusem jesteś określony i otwarcie wyrażasz swoje zdanie? Czy mówisz Jezusowi gdzie widzisz 
Jego obecność a gdzie nie? I nie jest najważniejsze, żeby odpowiadać poprawnie, ale prawdziwie. Wtedy Jezus ma 
możliwość wejść z Tobą w relację.
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9. Niedziela zwykła 
Pwt 5, 12-15; Ps 81 (80), 3-4. 5-6b. 6c-8a. 10-11b (R.: por. 2a); 2 Kor 4, 6-11; Por. J 17, 17ba; Mk 2, 23 – 3, 6;

Bóg ustanawia wszelkie Prawo z miłości. Wymaga, bo kocha i wie, co jest dla nas najlepsze. Ta oczywista prawda 
często jednak jest trudna do wpisania jej we własne życie. Warto dziś zadać sobie pytanie, czy czasem nie uważam  
się za silniejszego niż jestem, biorąc na siebie zbyt dużo lub lekceważąc zdrowy odpoczynek? Poświęcenie się dla 
innych jest dobre, o ile będę pamiętać o swej kruchości i polegać na Mocy Pana, o ile On mnie do tego wezwie.  
Jezus też dziś pomaga mi zburzyć moje mury i  pyta mnie o wszelkie praktyki  religijne...  Czy przypadkiem nie  
wykonuje którejś z nich bez zrozumienia jej sensu? 
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2 P 1, 2-7; Ps 91 (90), 1-2. 14-15a. 15b-16 (R.: por. 2b); Por. Ap 1, 5; Mk 12, 1-12; 

„Boska  Jego  moc  udzieliła  nam tego  wszystkiego  (...)  przez  poznanie  Tego,  który  powołał  nas  swoją  chwałą 
i doskonałością.”  Czy poznanie  Jezusa i  Jego miłości  wpłynęło  w jakiś  sposób na Twoje  życie? Czy potrafisz  
określić różnice, które dzięki temu zaszły w Twoim postrzeganiu świata, sposobie realizowania się czy nastawieniu  
wobec przyszłości? W dzisiejszej modlitwie zapraszam Cię do krótkiej rewizji i podziękowania Bogu za to, w jaki  
sposób Twa wiara i otrzymywane przez nią łaski rzutują na pozostałe aspekty życia.
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Wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika 
2 P 3, 12-15a. 17-18; Ps 90 (89), 2 i 4. 10. 14 i 16 (R.: por. 1b); Por. Ef 1, 17-18; Mk 12, 13-17; 

W Ewangelii czytamy: „Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i nie dbasz o niczyje względy. Nie zważasz na  
ludzką opinię, lecz nauczasz drogi Bożej zgodnie z prawdą.” (tłum. św. Pawła) Te dwa krótkie zdania wystarczą,  
żeby zrobić  sobie  rachunek  sumienia  z  własnego  postępowania.  Czy i  na ile  jestem prawdomówny?  O czyje  
względy (najczęściej) zabiegam? Czy próbuję coś ugrać nieuczciwie, „na nielegalu”? Czy jestem stróżem prawdy?
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2 Tm 1, 1-3. 6-12; Ps 123 (122), 1b-2 (R.: por. 1b); J 11, 25a. 26; Mk 12, 18-27; 

Pan Bóg po raz kolejny pokazuje nam, że Jego myśli nie są naszymi myślami. Że nasza ludzka natura, skażona 
grzechem pierworodnym, nie jest i nie będzie w stanie spojrzeć całkowicie na świat z Bożej perspektywy. Czy mamy 
więc się poddać? Oczywiście że nie! Mamy mu zaufać, nawet jeśli jest to trudne i po ludzku nielogiczne. Mamy mu  
zaufać pomimo naszego niezrozumienia i wąskich horyzontów. Wtedy docieramy do wiary prawdziwej, głębokiej.
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2 Tm 2, 8-15; Ps 25 (24), 4-5. 8-9. 10 i 14 (R.: 4b); Por. 2 Tm 1, 10b; Mk 12, 28b-34; 

Zasady,  reguły,  przepisy są dobre.  Porządkują  nasze życie,  pomagają  wybrać to,  co  obiektywnie  będzie  lepiej 
służyło i nam, i innym. Jednak niekiedy przestrzeganie zasad staje się naszym celem - zostaje odarte z miłości, traci  
głębszy sens. Przypomnijmy sobie dziś, dlaczego właściwie się modlimy, przestrzegamy przykazań, przyjmujemy 
sakramenty. Wróćmy do tej Miłości, która nas pociągnęła i poprowadziła właśnie tą a nie inną drogą. 
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Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 
Oz 11, 1. 3-4. 8c-9; Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6 (R.: por. 3); Ef 3, 8-12. 14-19; Mt 11, 29ab; Por. 1 J 4, 10b; J 19, 31-37; 

Jakiś czas temu doświadczyłem ogromu Bożej miłości bo po ludzku wszyscy, których zraniłem powinni odejść i o mnie 
zapomnieć. Zostali jednak przy mnie, wspierają mnie i niosą mnie do Boga. Ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie miłość  
Jezusa i Jego krew przelana za mnie na krzyżu. 
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Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny 
Iz 61, 9-11; 1 Sm 2, 1. 4-5, 6-7, 8abcd (R.: por. 1a); Łk 2, 19; Łk 2, 41-51; 

Maryjo, szukałaś Jezusa trzy dni, a kiedy Go znalazłaś nie zrozumiałaś Jego słów. Mimo to zachowałaś je, nie odrzuciałaś, 
nie zlekceważyłaś, lecz rozważałaś w swoim Niepokalanym Sercu. I dopiero pewnego dnia pod krzyżem zrozumiałaś, że 
Jezus jest „w tym, co należy do Ojca”; że po to przyszedł na świat i po to Go urodziłaś. Maryjo, naucz mnie darzyć Słowo 
szacunkiem, nigdy Go nie zlekceważyć i wyproś mi łaskę przylgnięcia do Niego i ukochania całym sercem.
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10. Niedziela zwykła 
Rdz 3, 9-15; Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8 (R.: por. 7bc); 2 Kor 4, 13 – 5, 1; J 12, 31b-32; Mk 3, 20-35;

„Nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, 
odnawia się z dnia na dzień.” Zachęcam Cię dzisiaj do spojrzenia na swoje poranki. Co robisz gdy wstajesz? Każdy 
dzień jest nowym początkiem. Wykorzystujesz to?
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Dz 11, 21b-26; 13, 1-3; Ps 98, 1. 2-3ab. 3c-4. 5-6 (R.: por. 2b); Mt 28, 19a. 20b; Mt 10, 7-13; 

Barnaba „był człowiekiem szlachetnym, pełnym Ducha świętego i głębokiej wiary”. A co o Tobie można byłoby napisać?
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1 Krl 17, 7-16; Ps 4, 2. 3-4a. 4b-5. 7-8 (R.: por. 7b); Mt 5, 16; Mt 5, 13-16; 

„Wy jesteście solą ziemi. Wy jestescie światłem świata.” Moje życie ma dawać nadzieję innym. Czy ludzie słysząc 
moje słowa i patrząc jak postępuję chcą żyć tak jak ja? Panie dziękuję Ci za każde moje dobre słowo, za każdy mój 
gest i działanie, które przybliża innych do Ciebie.
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Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła 
1 Krl 18, 20-39; Ps 16 (15), 1b-2a. 4. 5 i 8. 11 (R.: por. 1b); Ps 25 (24), 4b. 5a; Mt 5, 17-19; 

Sprowadzić ogień z nieba… Na początek – na siebie: ogień Ducha Świętego! Żyć w Duchu Świętym. W Duchu 
Świętym rozważać  i  wypełniać  Boże Słowo.  Skąd  Eliasz  miał  pewność,  że  nie  skompromituje  siebie  i  Boga?  
Odpowiedź znajduje się kilkanaście wersetów wcześniej (1Krl 18,1a): „Upłynęło dużo czasu, gdy w trzecim roku 
słowo PANA zostało skierowane do Eliasza(…)”. Prorok usłyszał i postępował posłusznie!
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Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika 
1 Krl 18, 41-46; Ps 65 (64), 10abcd. 10e-11. 12-13 (R.: 2ab); J 13, 34; Mt 5, 20-26; 

„Wracaj siedem razy” - Eliasz rzekł do Achaba. Siedem, oznaczające nieskończoną liczbę, brzmi tu jak nawoływanie 
do bezwzględnego zaufania woli Bożej, choć nic nie wskazuje na to by miało to sens. Czy jest we mnie wytrwałość 
trwania przy Panu, choć w nieskończoność nie widzę nadchodzącego deszczu? Ten obraz przypomina Abrahama  
oddającego na ofiarę swojego jedynego syna.  Słowa psalmu zapewniają nas, że Pan jest dobrym Pasterzem,  
nawiedza, nawadnia, wyrównuje, błogosławi. Czy siedem razy zostanę przy Nim?
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1 Krl 19, 9a. 11-16; Ps 27 (26), 7-8a. 8b-9c. 13-14 (R.: por. 8b); Por. Flp 2, 15d. 16a; Mt 5, 27-32; 

Serce człowieka to najlepszy duchowy barometr. Ono pierwsze reaguje na to co dobre, ale też na to co grzeszne. Jeśli  
podejmiesz trud dostrojenia twojego serca do serca Boga, to tak jak Eliasz uchwycisz Jego głos w najdrobniejszym 
podmuchu. Spójrz na dzisiejsze Słowo i posłuchaj jak reaguje na nie Twoje serce.
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1 Krl 19, 19-21; Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10 (R.: por. 5a); Ps 119 (118), 36a. 29b; Mt 5, 33-37;

Pan przewidział dla każdego specjalne miejsce, zadanie tylko mi wyznaczone. Czasem jednak powołanie mnie 
zaskakuje. Niezależnie od tego, czy jest to pójście do seminarium, piękna dziewczyna o urodzie i usposobieniu „tej 
jedynej”, czy choćby głodny bezdomny, spotkany na ulicy. Jaka jest moja odpowiedź? „Panie, pozwól mi najpierw…” 
(dokończ  dowolnie).  Na  szczęście  Pan  posyła  też  tych,  którzy  upomną,  dodadzą  otuchy,  skierują  wzrok  we  
właściwą stronę, abym mógł oddać Bogu chwałę – tym, do czego jestem powołany.
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11. Niedziela zwykła 
Ez 17, 22-24; Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16 (R.: por. 2); 2 Kor 5, 6-10; ; Mk 4, 26-34;

Ziarno rzucone w ziemię - jeśli ma sprzyjające do wzrostu warunki - zaczyna kiełkować. Człowiek nie może do końca 
kontrolować tego procesu. Zawsze są jakieś czynniki niezależne od niego, choćby nie wiadomo jak się starał. W naszym 
życiu duchowym to przestrzeń na działanie łaski, która z małego krzewu, czy ziarnka gorczycy może uczynić wielkie drzewo 
i pozwolenie na Boże interwencje w sytuacjach, które po ludzku wydają się już dawno przegrane bądź nie do przejścia.
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1 Krl 21, 1b-16; Ps 5, 2-3. 5-6a. 6b-7 (R.: por. 3a); Ps 119 (118), 105; Mt 5, 38-42; 

„Oko za oko, ząb za ząb” to brutalnie brzmiące zdanie było w czasach Starego Testamentu rewolucją. Przeciwstawiało  
się bowiem prawu nieograniczonej zemsty a nakazywało sprawiedliwość. W dzisiejszej Ewangelii Jezus zachęca, aby 
wyjść ponad sprawiedliwość, aby okazać życzliwość, wyrozumiałość, troskę. Dla nas, chrześcijan, sprawiedliwość jest 
minimalną normą, do której jesteśmy zobowiązani. Zatem dzisiejsze słowa nie mogą być odczytane jako wezwanie do 
tego, by pozwalać sobą poniewierać czy pozwalać się oszukiwać, ponieważ to jest niesprawiedliwe.
Maryjo, Matko Pięknej Miłości i Zwierciadło Sprawiedliwości, módl się za nami!
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1 Krl 21, 17-29; Ps 51 (50), 3-4. 5-6b. 11 i 16 (R.: por. 3a); J 13, 34; Mt 5, 43-48; 

Jezus stawia najwyższe wymaganie. Wymaganie miłości bezinteresownej, uczciwej, rozumnej. Miłości, która nie 
jest oparta na żadnym warunku i stanowi bezwyjatkową zasadę działania. Często potykamy się właśnie o ten jej  
wymiar. Bo, że bywa, że kochamy - to wiadomo. Ale czy kochamy zawsze, bez względu na okoliczności? Już nie. 
Tu wlasnie doświadczamy naszej skończoności. Żeby być jak Ojciec nasz w Niebie - On nas musi przebóstwić, 
przemienić. Inaczej nie pojmiemy tej logiki.

20
.0

6

2 Krl 2, 1. 6-14; Ps 31 (30), 20. 21. 24 (R.: por. 25); J 14, 23; Mt 6, 1-6. 16-18; 

Płaszczem Eliasza w moim życiu  są dary otrzymane od wychowawców mojej  wiary.  Cudowne przejście przez 
Jordan – owoce ich wychowania w moim życiu. Przypomnij sobie dziś tych, którzy Cię prowadzili do Boga. Jakie  
duchowe dary otrzymałeś przez ich ręce? Ile do tego dobudowałeś współpracując z Bożą łaską?
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Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
Syr 48, 1-14; Ps 97 (96), 1-2. 3-4. 5-6. 7 (R.: por. 12a); Por. Rz 8, 15bc; Mt 6, 7-15; 

Obserwując życie Świętych często zachwycamy się ich wielkością. Jednak gdybyśmy przyjrzeli  się z bliska ich  
codziennym decyzjom pewnie nierzadko wydałyby się nam nieracjonalne lub po prostu zwyczajne. Co więc czyni  
ich życie nadzwyczajnym i co nadaje ich czynom taką siłę? Odpowiedź jest oczywista - to Moc Boża objawia się 
w nich, a właściwie w ich działaniu. Dzisiejszy patron dnia, św. Alojzy Gonzaga, jest także patronem studiującej 
młodzieży. Swoim życiem urzeczywistnia on moc dzisiejszego Słowa, które z jednej strony ukazuje, że to czyny, nie  
słowa są miarą wielkości człowieka i to czyny oparte na Miłości, a z drugiej - nadaje właściwy ton naszym ludzkim  
ambicjom, pokazując, że prowadzą one do spełnienia i właściwego rozwoju, jeśli są one czynione na chwale Boga 
i w oparciu o Jego Wolę. 
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2 Krl 11, 1-4. 9-18. 20a; Ps 132 (131), 11. 12. 13-14. 17-18 (R.: por. 13); Mt 5, 3; Mt 6, 19-23; 

Jeśli ktoś zbiera swój skarb, wytrwale wyszukuje i kolekcjonuje, zdobywa kolejne jego fragmenty - często z niemałą 
trudnością - a następnie postanowi ukryć go gdzieś, by nie dostał się w niepowołane ręce, skarb taki na pewno  
bardzo często wraca na myśl jego właścicielowi. Czy jest bezpieczny? Czy jest wystarczająco duży? Czy może  
zagwarantować świetlaną przyszłość? Co zatem jest Twoim skarbem, czy często o nim myślisz?
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2 Krn 24, 17-25; Ps 89 (88), 4-5. 29-30. 31-32. 33-34 (R.: por. 29a); Por. 2 Kor 8, 9; Mt 6, 24-34; 

Nasza ludzka słabość, rządza posiadania, może nam zamydlić oczy. Może spowodować, że będziemy szukać 
sposobu na jakiś zysk, oszczędność pieniędzy i może to się odbyć kosztem naszego czystego sumienia - jeśli to 
stanie się dla nas ważniejsze od relacji z Jezusem. Co może być receptą na to, żeby wygrywać z tą słabością? 
Wdzięczność i stały kontakt z sakramentami. Codzienne stawanie na modlitwie z dziękczynieniem za miniony dzień, 
postawionych ludzi, przeżyte wydarzenia.


