
OREMUS na okres 24.06.2018 – 29.07.2018 

Rozważania: Diakonia Szkoły Animatora, skład: Diakonia Komunikowania Społecznego 

 

Okres Zwykły, rok B, tom 2. 
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Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela 

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; 

„Tyś sługą moim, w tobie się rozsławię.” Czy możesz o sobie powiedzieć, że pełnisz wolę Bożą i rozsławiasz Jego Imię? 
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2 Krl 17, 5-8. 13-15a. 18; Ps 60 (59), 3-4. 5 i 12. 13-14 (R.: por. 7b); Por. Hbr 4, 12; Mt 7, 1-5; 

Słowo Boże ma moc. Wiem to z doświadczenia. Nie raz było tak, że nie poszedłem za Nim i wyrządziłem tym wielką 
krzywdę Bogu, sobie i innym. Ale nie raz było też tak, że poszedłem za Nim i choć po ludzku myślałem, że stracę to 
ostatecznie zyskałem dużo więcej. Idźmy więc każdego dnia za Słowem Jezusa, On zna nasze serca. 
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2 Krl 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36; Ps 48 (47), 2-3b. 3c-4. 10-11 (R.: por. 9d); J 8, 12; Mt 7, 6. 12-14; 

„Idź i pojednaj się z bratem swoim.” Czy dziś twoje serce jest zagniewane na kogoś? Jezus jasno wskazuje drogę 
do Siebie – poprzez drugiego człowieka. Nie można relacji z Panem odrywać od codzienności i ludzi na uczelni, 
w pracy, w domu. Czy nie zamykasz swojego serca dziś na przebaczenie? Jezus wzywa cię dziś do pojednania. 
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Pan Jezus mówi o fałszywych prorokach. Czy spotykam w moim życiu? Są to osoby czy może zdarzenia, pokusy, które 
pozornie szczytne dają zły owoc w mojej duszy? Czy robię rzeczy, które wydają się być dobre a żywią moją pychę? 
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Wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika 
2 Krl 24, 8-17; Ps 79 (78), 1b-2. 3-4. 5 i 8. 9 (R.: por. 9cd); J 14, 23; Mt 7, 21-29; 

Panie, Panie, czy nie wyjeżdżałem w wakacje na rekolekcje, żeby mówić o Tobie, czy nie chodziłam codziennie na 
Mszę św., żeby być blisko Ciebie, czy nie znałem wszystkich drogowskazów Nowego Człowieka na pamięć, czy nie 
byłam w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka? Mocna jest odpowiedź Jezusa: „Nie każdy, kto mi mówi: «Panie, 
Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, ale ten, kto spełnia wolę mojego Ojca”. Jezus przypomina, że nie zależy 
mu na marionetkach, wypełniających nawet dobre, słuszne, Boże sprawy. Chce Ciebie i mnie, będącego w dialogu 
z Nim, pytającego Go, co mamy czynić, żeby pełnić Twoją wolę, podejmującego decyzje rozsądnie. 
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Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła 
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; 

Zarówno Piotr jak i Paweł, po spotkaniu z Chrystusem, swoim życiem i śmiercią głosili, że jest On Synem Boga 
Żywego. Piotr poznawał Jezusa przez 3 lata chodząc z Nim, słuchając Go, widząc Jego codzienność. Paweł zaś 
spotkał Jezusa na drodze do Damaszku. Było to krótkie osobiste spotkanie, a jakże owocne. A jakie jest moje 
osobiste spotkanie z Chrystusem? Jakie są owoce tego spotkania w moim życiu? 
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Wspomnienie Świętych Pierwszych Męczenników św. Kościoła Rzymskiego 
Lm 2, 2. 10-14. 18-19; Ps 74 (73), 1b-2. 3-4. 5-7. 20-21 (R.: por. 19b); Por. Mt 8, 17; Mt 8, 5-17; 

Radość w Panu i totalne uwielbienie – postawa, którą już w sobie wyrabiamy, gdyż jest jedyną możliwą w niebie. 
Żyjemy jednak na ziemi, gdzie spotykają nas ból, cierpienie, niepowodzenie itp. Naturalną na nie reakcję jest 
„lamentacja”. Ważne tylko, by nie była „obok” Pana czy wręcz „przeciw” Panu, a zawsze „do” Pana, „przed” Panem. 
Oby żal, smutek nie prowadziły do rozpaczy, lecz do Boga. 
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Trzynasta Niedziela zwykła 
Mdr 1, 13-15; 2, 23-24; Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b (R.: 2a); 2 Kor 8, 7. 9. 13-15; Por. 2 Tm 1, 10b; Mk 5, 21-43; 

Czy moja praca, sprawy którym poświęcam czas i myśli dają nasycenie? Co jest pierwsze: czy aktywnością próbuję 
znaleźć nasycenie, czy moja aktywność wynika z poczucia pełni? Czy szukam najpierw Boga czy chleba? 
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Am 2, 6-10. 13-16; Ps 50 (49), 16b-17. 18-19. 20-21. 22-23 (R.: por. 22a); Por. Ps 95 (94), 8a. 7d; Mt 8, 18-22; 

Bóg wie, że jesteś słaby, przecież sam Cię stworzył. Nie oczekuje od Ciebie heroiczności i nieskazitelności, ale 
zawierzenia i posłuszeństwa Jego Miłości, którą codziennie chce Cię karmić przez Sakramenty i modlitwę – np. 
Namiot Spotkania! Jezus woła Cię takiego jakim jesteś dziś, abyś poszedł za Nim bezwarunkowo, nie przeliczając 
swoich sił. Po prostu pójdź za Jezusem TAM dokąd Cię wzywa w czasie tego Namiotu. 

3.
07

 

Święto św. Tomasza, apostoła 
Ef 2, 19-22; Ps 117, 1-2 (R.: por. Mk 16, 15); J 20, 29; J 20, 24-29; 

„Jak niewierny Tomasz, Twych nie szukam ran, lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan.” Jaka jest najważniejsza lekcja 
św. Tomasza dla mnie? Kiedy patrzę na Hostię w momencie przeistoczenia, przywołuję jego słynne słowa „Pan mój i Bóg 
mój” – nie szukam dowodów na transsubstancjację, nie dopatruję się nadzwyczajnego „boskiego pierwiastka”, nie 
oczekuję nawet, że kiedykolwiek ujrzę na własne oczy cud eucharystyczny. Po prostu kocham i uwielbiam. 
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Am 5, 14-15. 21-24; Ps 50 (49), 7-8. 9-10. 11-12. 16b-17 (R.: por. 23b)); Jk 1, 18; Mt 8, 28-34 

Bóg pragnie służby w prawdzie. Bardzo mocne są dzisiejsze słowa z księgi Amosa. Niech będą one dla nas okazją 
do spojrzenia na ostatni rok posługi. Ile w nim było szczerej, prawdziwej miłości ku Bogu, a ile powierzchowności, 
przyzwyczajenia, pustych gestów? Bóg pragnie naszej gorliwości i serc nie tyle idealnych, ale prawdziwie Mu 
oddanych! 

5.
07

 

Am 7, 10-17; Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. 10b); Por. 2 Kor 5, 19; Mt 9, 1-8; 

Jezus „przyszedł do swojego miasta” i uczynił w nim cud. Nie był to jego rodzinny Nazaret, lecz Kafarnaum miasto 
do którego przeprowadził się już jako dorosły mężczyzna. Czy ja wyszedłem już ze swego rodzinnego 
miasta/wspólnoty? Czy potrafię poznawać nowych ludzi, nawet jeśli moi znajomi są w okolicy? Najświętsza Maryjo 
Panno, daj nam odwagę do opuszczenia rodzinnych stron i poznawania nowych ludzi, aby Bóg mógł działać przez 
nas także pośród nich! 
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Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy 
Iz 58, 6, 10; Ps 98, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6 (R.: por. 2); J 3, 16; J 4, 34-38; 

Ta ekonomia zbawienia jest zupełnie odmienna od naszej ziemskiej. Za pracę oczekujemy zapłaty, pracując 
spodziewamy się zysku, nie bez wstydu korzystamy z tego co rozpoczął ktoś inny. A Jezus mówi, by się oderwać 
od takiej logiki. To możliwe jest chyba tylko, gdy pokochamy Kościół i uznamy, że jest naszą rodziną. W rodzinie nie 
rachujemy tak mocno, przyjmujemy czyjś trud i staranie. Kościół tłumaczy nam to, co Jezus dziś opowiada – tylko 
w takiej logice ma to jakiś sens. W pojedynczej perspektywie zje nas frustracja. 
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Am 9, 11-15; Ps 85 (84), 9. 11-12. 13-14 (R.: por. 9); Por. J 10, 27; Mt 9, 14-17; 

Okoliczności naszego życia zmieniają się i czasem tego nie zauważamy. Warto zwrócić na to uwagę, ponieważ 
dobre postanowienia i inne działania które mają karmić naszą wiarę powinny być adekwatne do sytuacji życiowej. 
Być może któryś z Twoich zwyczajów już jest przestarzały i wcale nie prowadzi do Jezusa? Warto się temu 
przyjrzeć i dobrać bukłaki odpowiednie do wina. 
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Czternasta Niedziela zwykła 
Ez 2, 2-5; Ps 123 (122), 1b-2. 3-4 (R.: por. 1b); 2 Kor 12, 7-10; Por. Łk 4, 18; Mk 6, 1-6; 

Niemoc i słabość są dla człowieka bardzo trudnym doświadczeniem i wydają się kompletnie niespójne z życiem 
chrześcijanina. Jednak Słowo dziś daje nam przykład św. Pawła, którego słabości ratują od pychy, któremu słabości 
pokazują Moc Bożą, tak jak ciemność pozwala odkryć Światło. Paradoksalnie nawet Bóg odczuwa bezsilność 
wobec zatwardziałości ludzkich serc. I kiedy posyła Cię do spraw beznadziejnych to nie po to, by Cię sprawdzić, by 
zobaczyć czy dasz radę wnieść Jego Moc, bo tu nie chodzi o Ciebie. Pan posyłając proroka Ezechiela do ludu 
buntowników wiedział, że mogą go nie wysłuchać. Pan posyła, by BYĆ. 
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Oz 2, 16. 17b-18. 21-22; Ps 145 (144), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 8a); Por. 2 Tm 1, 10b; Mt 9, 18-26; 

Zwierzchnik synagogi swoją sprawą przerwał Jezusowi, gdy ten był zajęty przemawianiem do uczniów. Kobieta 
cierpiąca na krwotok nie pytała o żadną zgodę, tylko sama rzuciła się ku Jego płaszczowi. W żadnym z tych 
przypadków Jezus nie okazał jednak żadnego oburzenia czy zniesmaczenia - doceniał natomiast silną wiarę tych 
osób i z radością udzielał im łaski uzdrowienia. Czy ja nie mam oporów, by "zawracać głowę" Jezusowi wszystkimi 
swoimi problemami, nawet tymi pozornie błahymi? 
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Oz 8, 4-7. 11-13; Ps 115 (113B), 3-4. 5-6. 7ab i 8. 9-10 (R.: por. 9a); J 10, 14; Mt 9, 32-38; 

Mówimy, że świat zwariował, że ludzie coraz częściej są dla siebie wilkiem, że brakuje miłości, dobrego słowa 
i prostych braterskich gestów. Jezus w dzisiejszej Ewangelii wyrzuca złe duchy, naucza i leczy wszystkie choroby. 
Ty również możesz dzisiaj wnosić do świata małe promyki słońca szczerym uśmiechem, pocieszeniem, pomocnym 
gestem, nie zapominając o słowach św. Pawła: „Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost”, że Bóg jest tym, 
który daje łaskę i wszystko od niego zależy. 
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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; 

Czy wierzę w to, że Pan Bóg zatroszczy się o moje potrzeby, jeśli mu zaufam? Czy potrafiłbym Mu oddać rzeczy, 
które dla mnie są gwarantem bezpieczeństwa? Mieszkanie, pieniądze? Czy potrafiłbym zostawić wszystko co znam 
i pójść za Nim? 
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Oz 11, 1-4.8c-9; Ps 80(79), 2ac i 3b. 15-16 (R.:por4); Mk 1,15; Mt 10,7-15 

Często czujesz się niegotowy, niewystarczająco mądry, wymowny, aby mówić innym o Jezusie. Wydaje Ci się, że 
nie dorastasz do wymagań, które sam sobie postawiłeś. Chrystus jednak mówi do Ciebie „Idź!”. Z tym co masz i kim 
jesteś dziś. Ze swoimi słabościami, i upadkami, talentami i darami. On, tak jak i Jego Ojciec, nie kierują się 
względami ludzkimi, lecz Miłością. I pragną, aby jak najwięcej ludzi miało okazję Ją poznać. Także przez Twoje 
słowa i czyny. Idź! 
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Upadłeś, nie martw się. Wstań prędko, idź do Pana, On czeka na ciebie. On wie, że jesteśmy słabi i upadamy. On 
to wszystko widzi. Przyjdź do Jezusa, w Nim szukaj pociechy, a udzieli ci. 
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Iz 6, 1-8; Ps 93 (92), 1. 2 i 5 (R.: por. 1a); Por. 1 P 4, 14; Mt 10, 24-33; 

Czasami w posłudze animatorskiej mimo naszych starań nie potrafimy dotrzeć do uczestników i odchodzą. O tym 
mówi dziś Jezus, żeby nie rzucać pereł przed tych, którzy jeszcze nie rozumieją. Ciasna jest brama do życia i 
czasem trzeba wielu lat, by Jezus tak ociosał niektóre serca, żeby przez nią przeszły. Co pozostaje? Modlitwa. Ona 
nawet po wielu latach może zaowocować. 
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Piętnasta Niedziela zwykła 
Am 7, 12-15; Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14 (R.: por. 8); Ef 1, 3-14; Por. Ef 1, 17-18; Mk 6, 7-13; 

Nie bierzcie nic: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy. Nic, co można nazwać zabezpieczeniem „na wszelki wypadek”. 
Bo tu zaczyna się pole działania bożej łaski. Więc nie zapominaj, aby w pierwszej kolejności nie tyle zostawić 
wszystko co brać łaskę. Niech ona działa we „wszelkim wypadku”. 
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Iz 1,11-17; Ps 50; Mt 10,24-11,1 

Niewłaściwe przywiązanie do najbliższych osób może przesłonić mi Boga i utrudniać przestrzeganie Jego 
przykazań. Warto zrobić dzisiaj rachunek sumienia z relacji łączących mnie z najbliższymi. Czy kochasz kogoś 
bardziej niż Jezusa? Czy zależy Ci na dojściu do nieba tych osób? 
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Iz 7, 1-9; Ps 48 (47), 2-3b. 3c-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 9d); Por. Ps 95 (94), 8a. 7d; Mt 11, 20-24; 

Są miasta w których pomimo, że Jezus dokonał wiele znaków, nie nawróciły się. Jak jest ze mną? Ile znaków 
i cudów Pan dokonuje w moim życiu, których może nawet nie dostrzegam. Pomóż mi Panie dostrzec Twoje 
działanie, dobro, które za Twoją sprawą jest moim udziałem. Naucz mnie dziękować każdego dnia i dostrzegać 
coraz więcej Ciebie w moim życiu. 
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Iz 10, 5-7. 13-16; Ps 94 (93), 5-6. 7-8. 9-10. 14-15 (R.: por. 14a); Por. Mt 11, 25; Mt 11, 25-27; 

„Mądrzy” i „roztropni” przeciwstawieni „tym, którzy są jak małe dzieci” i „prostaczkom”. Przecież mądrość to pierwszy 
dar Ducha Świętego! Roztropność to pierwsza cnota główna/kardynalna! Relacja dziecięctwa wobec Ojca 
i rodzeństwa wobec Chrystusa pozwala poznawać Trójjedynego Boga i przyjmować Jego dary, chroni przed 
infantylizmem i „skrzywieniem” tego świata. 
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Iz 26, 7-9. 12. 16-19; Ps 102 (101), 13-14b. 15-16. 17-19. 20-21 (R.: por. 20b); Mt 11, 28; Mt 11, 28-30; 

„Poczęliśmy, wiliśmy się z bólu, jakbyśmy mieli rodzić; ducha zbawczego nie wydaliśmy ziemi i nie przybyło 
mieszkańców na świecie.” Czasami nasza pracę, zaangażowanie nie przynosi owocu, jakiego byśmy oczekiwali. 
„Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca.” Czy potrafię z pokorą 
i cierpliwością znosić trudy – tak, trudy! – dawania „bezowocnego” świadectwa? 
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Iz 38, 1-6. 21-22. 7-8; Iz 38, 10. 11. 12abcd. 16 (R.: por. 17b); Por. J 10, 27; Mt 12, 1-8; 

Trzeba mieć wielką odwagę wiary, żeby tak jak Izajasz przynieść komuś dwa proroctwa które sobie zaprzeczają 
i dotyczą sprawy życia i śmierci. Trzeba mieć odwagę, żeby słuchać głosu serca wypływającego z wiary bardziej niż 
utartych przyzwyczajeń. Przyzwyczajeń w pobożnym zachowaniu i w modlitwie, które często stanowią dla wiary 
„kodeks prawa”. Ile odwagi masz w sobie? 
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Mi 2, 1-5; Ps 10, 1-2. 3-4. 7-8. 14 (R.: por. 12b); Por. 2 Kor 5, 19; Mt 12, 14-21; 

Z podziwem patrzymy na tych, którzy stają przed wieloma ludźmi i dają świadectwo, ewangelizują. Często ulegamy 
pokusie sprawdzania skuteczności naszych ewangelizacyjnych dział. Tymczasem Jezus wybrał – zgodnie 
z upodobaniem Ojca – małą drogę. „Nie spierał się ani krzyczał i nikt nie usłyszał Jego głosu na ulicach.” Ile osób 
było na Jego pogrzebie? Ilu czuwało w wieczerniku po Wniebowstąpieniu? A ilu nawróciło się po jednym kazaniu 
św. Piotra w dniu Zesłania? Liczby nie mówią nic. 
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Szesnasta Niedziela zwykła 
Jr 23, 1-6; Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 1b); Ef 2, 13-18; Por. J 10, 27; Mk 6, 30-34; 

Jezus pragnie mieć swoje owce blisko siebie. Zna je dobrze i pamięta o każdej z nich. Jeremiasz pisze dziś, że Bóg 
wśród swoich dzieci ma też specjalnych wysłanników - pasterzy tzn. apostołów, animatorów, takich jak Ty, którym 
oddaje pod opiekę konkretne dusze ludzkie. Zapytaj dziś siebie jakim pasterzem jesteś dla swoich uczestników 
i zapatrz się w oblicze Jezusa - Dobrego Pasterza! 

23
.0

7 

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; 

Święta Brygido, patronko Europy, módl się za nami, abyśmy zrozumieli i przyjęli słowa Pana Jezusa z dzisiejszej 
Ewangelii. Byśmy byli jednością i żyli w miłości i prawdzie. By różnice światopoglądowe nie rozbijały naszych 
rodzin, naszego kraju i kontynentu! 
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Wspomnienie św. Kingi, dziewicy 
Mi 7, 14-15. 18-20; Ps 85 (84), 2-3. 5-6. 7-8 (R.: por. 8a); J 14, 23; Mt 12, 46-50; 

Często oburzamy się na te słowa Jezusa. A mnie się zdaje, że one są o tym, że Jezus wyraźnie pokazuje – 
KOŚCIÓŁ jest moją rodziną. Nie jestem z tego świata ale ukochałem ten świat właśnie poprzez Kościół. 
Kościół = rodzina. Żyjmy jak w rodzinie, w Kościele właśnie. 
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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; 

Na topie jest dziś dbać o swój wizerunek, domagać się swoich praw i korzyści. Wszyscy jesteśmy temu poddani, 
chociaż każdy w innym stopniu. Które z korzyści i wartości doczesnych są dla Ciebie bardzo ważne? Co jesteś 
gotów zostawić i być „sługą wszystkich”? Co jest Twoim umieraniem dla Jezusa? 
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Wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny 
Syr 44, 1. 10-15; Ps 132, 11. 13-14. 17-18 (R.: por. Łk 1, 32a); Por. Łk 2, 25c; Mt 13, 16-17; 

Czyje dobre działanie i słowa pamiętam w moim życiu? Czy dziękuję Bogu za te osoby i sytuacje? Może też dziś 
jest dobry czas, bym uświadomił/a sobie odpowiedzialność moich czynów. Ilu ludzi w Ruchu Światło-Życie 
wychowałem/am? A poza wspólnotą? Czy zdaję sobie sprawę z tego, jak bardzo wpływa na nich to czy ja „trzymam 
się Przymierza”? 
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Jr 3, 14-17; Jr 31, 10. 11-12b. 13 (R.: por. 10d); Por. Łk 8, 15; Mt 13, 18-23; 

Oczywiste jest, że mamy być jak ziarna rzucone na żyzną ziemię. Zwróć jednak uwagę, że Jezus dodatkowo 
różnicuje te ziarna według ich skuteczności. Żadnego z nich jednak nie wyróżnia i nie stwierdza, że jest lepsze od 
pozostałych. Nieważne bowiem, jak duże żniwo zapewniasz - ważne, że ZAWSZE jest to plon na chwałę Bożą. 
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Jr 7, 1-11; Ps 84 (83), 3-4. 5-6a i 8a. 11 (R.: por. 2); Jk 1, 21bc; Mt 13, 24-30; 

Zastanów się dzisiaj co jest Twoim chwastem, który rozpanoszył się w Twoim życiu i pojawia się co jakiś czas 
przeszkadzając i utrudniając życie? Nazwij go w prawdzie i prostocie serca, nie uciekaj, ale w ciszy modlitwy oddaj 
to Bogu. Niech On zajmie się tym, co najbardziej przytłacza i uwolni Cię od lęku. 
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Siedemnasta Niedziela zwykła 
2 Krl 4, 42-44; Ps 145 (144), 10-11. 15-16. 17-18 (R.: por. 16); Ef 4, 1-6; Por. Łk 7, 16; J 6, 1-15; 

Dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych. On chce czynić cuda dzisiaj, nie poprzestał na tych sprzed dwóch 
tysięcy lat. Ale żeby uczynił cud, to musimy do niego przyjść z problemem, przyjść z bezradnością. Musimy stanąć 
przed Nim i poprosić o pomoc. Warto czasem wyrzec się swojej dumy i swojego planowania, żeby po prostu stanąć 
przed Panem Bogiem i podziwiać Jego wielkie dzieła :) 

 


