
OREMUS na okres 30.07.2018 – 2.09.2018

Rozważania: Diakonia Szkoły Animatora, skład: Diakonia Komunikowania Społecznego

Okres Zwykły, rok B, tom 2.
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7 Jr 13,1-11;Pwt 32,18-19.20.21(R.:por.18b); Jk 1,18; Mt 13,31-35

Wiele wydarzeń z naszego życia jest dla nas niezrozumiałych. Ich pozorna bezsensowność sprawia, że rodzi się w nas
bunt, tracimy poczucie bezpieczeństwa. Dzisiejsza historia Jeremiasza pokazuje, że Bóg wie, co robi, a my jesteśmy
częścią Jego planu. Prośmy dziś o cierpliwość i zaufanie, by pomimo niezrozumienia wiernie iść Jego drogą. 
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Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera
Jr 14, 17-22; Ps 79 (78), 5 i 8. 9. 11 i 13 (R.: por. 9cd); ; Mt 13, 36-43;

Uczniowie nie rozumieją tego co mówi Jezus. Ja też mogę czegoś nie rozumieć i z czymś się nie zgadzać, ale
uczniowie  pytali  Pana,  prosili  Go,  aby  wyjaśnił  im  rzeczy,  których  nie  rozumieją.  Ja  też  mogę  prosić  Pana
o wyjaśnienie. On udziela nam wszystkiego o co Go prosimy.
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Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła
Jr 15, 10. 16-21; Ps 59 (58), 2-3. 4-5a. 10-11. 17 (R.: por. 17d); J 15, 15b; Mt 13, 44-46;

Chyba każdy z nas chciałby znaleźć skarb, to marzenie niejednego chłopięcego dzieciństwa. Albo, która kobieta nie
chciałaby nosić drogocennej perły? Jezus mówi, że to jest na wyciągniecie ręki, wystarczy sprzedać wszystko co się
ma, oddać wszystko Bogu, a skarb będzie nasz. Czy jesteś gotowy jak prorok Jeremiasz stanąć przed Panem
w prawdzie?  Czy  potrafisz  oddać  swoją  wolę  Panu,  zrezygnować  ze  swoich  złych  przyzwyczajeń,  drobnych
grzeszków i poszukać skarbu?

2.
08

Jr 18, 1-6; Ps 146 (145), 1b-2. 3-4. 5-6b (R.: 5a); Por. Dz 16, 14b; Mt 13, 47-53;

Jeśli  plan A zwiedzie, to jest plan B, jeśli plan B zawiedzie - jest plan C, jeśli skończą się litery alfabetu - Bóg
wymyśli kolejne.
Jesteśmy gliną w rękach Pana i On nie pozwoli abyśmy wyszli spod Jego ręki jako naczynie „do niczego”.
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Jr 26, 1-9; Ps 69 (68), 5. 8-10. 14 (R.: por. 14c); 1 P 1, 25; Mt 13, 54-58;

Ile  razy  powiedziałeś/powiedziałaś  sobie:  Kimże  jestem,  żeby  Pan  mógł  przeze  mnie  mówić?  Ile  razy
zwątpiłeś/zwątpiłaś w posługę animatorską, bo...nie zasługujesz, bo masz mnóstwo słabości. Dziś o tobie i mnie
jest ta Ewangelia. Nazaretańczycy zwątpili w to, ze przez Jezusa mówi Bóg. Ty uwierz, że przez Ciebie działa Pan.
Tak, nie zasługujesz i...nie zasłużysz nigdy na łaskę Boga, ale uwierz, że takiego chce Ciebie Pan.
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Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera
Jr 26, 11-16. 24; Ps 69 (68), 15-16. 30-31. 33-34 (R.: por. 14c); Mt 5, 10; Mt 14, 1-12;

Jan  Chrzciciel  mówił  do  Heroda o  żonie  brata:  "Nie  wolno  ci  jej  mieć".  Jan mówił  głośno prawdę  o grzechu
Herodowi. Ten jednak żyjąc w grzechu i jego konsekwencji, zabił Proroka. Prawdy zabić nie można. Można jednak
powoli wpuszczać zło do swojego życia. A zło najczęściej wchodzi w nasze życie po cichu, ukradkiem, tak by nie
było łatwo zauważalne. Zanim się zorientujemy oswaja nas ze sobą poprzez przymrużenie na coś oka, drobne
nieuczciwości. Panie proszę daj mi rozpoznać proroka, który będzie mi mówił prawdę o moim życiu. Proszę daj mi
łaskę przyjęcia Słowa Prawdy.
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Osiemnasta Niedziela zwykła
Wj 16, 2-4. 12-15; Ps 78 (77), 3 i 4bc. 23-24. 25 i 54 (R.: por. 24b); Ef 4, 17. 20-24; Mt 4, 4b; J 6, 24-35;

Dietetycy  twierdzą,  że jesteśmy tym,  co jemy.  Karmiąc się  Eucharystią,  stajemy się Chrystusowi.  „Dawaj  nam
zawsze tego chleba!” Czy spożywamy Chleb Życia co tydzień lub częściej? Czy troszczymy się, by nie zabrakło
tych, którzy Chleb z Nieba „sprowadzają” nam na ołtarze? 
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Święto Przemienienia Pańskiego
Dn 7, 9-10. 13-14; Ps 97, 1-2. 5-6. 9 (R.: por. 1a i 9a); 2 P 1, 16-19; Mt 17, 5c; Mk 9, 2-10;

Gdy nie wiesz co powiedzieć - słuchaj. Ta nauka zdaje się dziś ważna, a aktualna jest zarówno w relacji z człowiekiem,
jak i w relacji z Panem Bogiem
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Jr 30, 1-2. 12-15. 18-22; Ps 102 (101), 16-17. 18-19. 20-21. 29 i 22-23 (R.: por. 17); Por. J 1, 49b;

Smagani życiem zapominamy często, jak wygląda prawdziwa relacja Bóg-człowiek. W trudzie zaczynamy Go winić,
zapominamy  o  obietnicy  i  wszechmocy.  Wtedy  jednak  najbardziej  potrzebujemy  usłyszeć,  że  jesteśmy  Jego
narodem. Jego - to znaczy jesteśmy w Jego pieczy i nie zapomni o nas. Takie momenty są potrzebne by dostrzec
miłość i zdobyć się na prawdziwe zawierzenie Jego potędze. 
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Jr 31, 1-7; Jr 31, 10. 11-12b. 13 (R.: por. 10d); Por. Łk 7, 16; Mt 15, 21-28;

„Znowu cię zbuduję i będziesz odbudowana”, mówi Pan. Zawsze, gdy jestem w dolinie smutku, wraca do mnie
zwątpienie,  czy  tym  razem  Pan  mnie  podniesie?  Czy  da  radę  znów  mnie  odbudować?  W  Jerozolimie,  przy
zachodnim murze Świątyni, można zobaczyć podstawę tej wielkiej ściany, która tak wiele razy była burzona. Jest
ona 10 metrów pod ziemią, czyli tyle samo, ile obecnie wystaje nad ziemię. Święte miejsce, które sam wybrał Pan,
było burzone niezliczoną ilość razy. Pan mnie odbuduje.
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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. 14-15. 16-17 (R.: 11a); ; Mt 25, 1-13; Mt 16, 24-27;

Pustynia  kojarzy  nam się  z  posuchą,  brakiem życia,  doskwierającym skwarem.  Bóg  wyprowadza  nas  jednak
czasem w miejsce pustynne, abyśmy paradoksalnie się do Niego zbliżyli. Pragnie do nas mówić, zna nas i wie, że
do spotkania z Nim potrzebna jest pewna pustka i samotność serca, którą to On będzie mógł wypełnić.
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Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
2 Kor 9,6-10; Ps 112, 1-2. 5-6. 7-8. 9 (R.: por. 9a); J 12, 26; J 12, 24-26;

Czego jeszcze musisz się wyrzec, żeby przyjąć łaskę Ducha Świętego? Dziś Słowo przypomina o wartości ascezy
i wysiłku  duchowego.  Tak  samo  jak  bez  treningu  nie  możemy  osiągnąć  sprawności  ciała,  tak  bez  ćwiczeń
duchowych nie możemy przyjąć łaski Ducha Bożego, na którą każdy zasługuje.
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Wspomnienie św. Klary, dziewicy
Ha 1, 12 – 2, 4; Ps 9, 8-9. 10-11. 12-13 (R.: por. 11b); Por. 2 Tm 1, 10b; Mt 17, 14-20;

Uczniowie, po wykazaniu swojego niepowodzenia, udali się do Jezusa na osobności z pytaniem, dlaczego im się
nie powiodło. Chwała im za to, że pierwsze kroki skierowali akurat do Niego, ciekawe tylko, czym się kierowali.
Może podeszli na osobności właśnie dlatego, że bali się publicznego skarcenia i upokorzenia? Może mieli w sobie
jakiś żal, pretensję, że nie są tacy dobrzy i nie mogą zabłysnąć przed tłumem? W jaki sposób ja reaguję, kiedy
muszę przed kimś uznać swoją małość, co wtedy jest w moim sercu i myślach?
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Dziewiętnasta Niedziela zwykła
1 Krl 19, 4-8; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 9a); Ef 4, 30 – 5, 2; J 6, 51ab; J 6, 41-51;

Czym karmisz się każdego dnia? Fast-foodami? Owocami? Słodyczami? Nie wyobrażasz sobie dnia bez kawy
i słodkiej  bułki?  A  czy  każdego  dnia  karmisz  się  Chlebem,  który  daje  Ci  Pan?  
„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli nie będziecie jedni Ciała Syna Człowieczego, ani pili krwi Jego, nie
będziecie mieli życia w sobie.” (J 6,53) To jest fundament, który może Cię ocalić. Który może ocalić każdego nas,
od zepsucia, chciwości, zazdrości. Fundament, którym jest Jezus w Najświętszym Sakramencie, daje siłę, wlewa
pokój do serca i prowadzi do świętości. Czym Ty się karmisz?
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Ez 1, 2-5. 24-28c; Ps 148, 1b-2. 11-12. 13-14c; Por. 2 Tes 2, 14; Mt 17, 22-27;

Pieniądz  od  zawsze  był  dla  wielu  ludzi  rzeczą  najważniejszą.  Pan  Jezus  pokazuje  nam dzisiaj  dwa  aspekty
pieniądza - branie i dawanie. Czy umiem naśladować Jezusa też w tak przyziemnej sprawie? Czy zawsze biorąc od
kogoś pieniądze zastanawiam się, czy to jest dobre? I w drugą stronę - czy daję szczodrze? Czy nie mam oporów
przed ofiarowaniem pieniędzy? I w końcu - czy pamiętam, że te ziemskie dobra nie są naprawdę moje, a jedynie są
dane mi w zarząd?
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Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika
Mdr 3, 1-9; Ps 116B, 10-11. 12-13. 16-17 (R.: por. 15); 1 J 3, 13-16; J 12, 25; J 15, 12-16;

Chrystus dzisiaj mówi: "miłujcie się wzajemnie tak jak Ja was umiłowałem". Miłość do nas zaprowadziła Jezusa aż
pod krzyż i nawet tam nie przestał nas kochać. Jaka jest moja miłość? Czy dalej trwa nawet gdy robi się ciężko?
Przykładem takiej właśnie miłości jest życie św. Maksymiliana Maria Kolbego którego nic nie powstrzymało przed
okazaniem jej drugiej osobie, nawet kara śmierci.
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Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab; Ps 45, 7 i 10. 11-12. 14-15 (R.: por. 10b); 1 Kor 15, 20-26; ; Łk 1, 39-56;

Wniebowzięcie to ukoronowanie życiowej drogi Maryi, która jako Matka wcielonego Boga już w drodze do Elżbiety
stała  się  monstrancją  niosącą Zbawiciela.  Całym życiem wskazywała  na Niego.  Posłuszne 'fiat',  wypowiadane
całym jej życiem zaprowadziło ją w ramiona umiłowanego Syna. Módlmy się dziś za jej wstawiennictwem o tak
wielkie zaufanie i posłuszeństwo Bogu, które powiedzie nas do zbawienia. 
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8 Ez 12, 1-12; Ps 78 (77), 56-57. 58-59. 61-62 (R.: por. 7b); Ps 119 (118), 135; Mt 18, 21-19, 1;

Pan dziś mówi o przebaczeniu, o tym że mamy przebaczyć wiele razy. Zastanów się dziś i zobacz komu jeszcze nie
przebaczyłeś i z kim się jeszcze nie pojednałeś. Nie ważny jest dług, nie ważne ile ktoś ci jest winien, ważne jest
czy potrafisz przebaczyć. Zobacz ile Pan ci darował. I ty też daruj innym.
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Wspomnienie św. Jacka, prezbitera
Ez 16, 1-15. 60. 63; Ez 16, 59-63; Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6 (R.: por. 1d); Por. 1 Tes 2, 13; Mt 19, 3-12;

Faryzeusze nie chcieli przyjąć prawdy o nierozerwalności małżeństwa, bo patrzyli jedynie na swoje zyski, na swoją
przyjemność. Czy ja czasem nie naginam przykazań Bożych pod siebie tak, żeby to mi pasowało? Czy zawsze
kieruję się prawdą? nawet jeśli nie, to nic straconego, bo jak Bóg wybaczył niewiernej Jerozolimie, tak pragnie nas
przygarniać skruszonych i z sercem wołającym o miłosierdzie.
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8 Ez 18, 1-10. 13b. 30-32; Ps 51 (50), 12-13. 14-15. 18-19 (R.: por. 12a); Por. Mt 11, 25; Mt 19, 13-15;

Dziecko potrafi rozrabiać, być głośne, złośliwe i męczące dla innych. Ale dziecko wie, gdzie szukać pomocy, gdy
jest ciężko. Rozpoznaje głos, który uspokoi, pocieszy i rozweseli. Chcę być jak dziecko :)
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Dwudziesta Niedziela zwykła
Prz 9, 1-6; Ps 34 (33), 2-3. 10-11. 12-13. 14-15 (R.: por. 9a); Ef 5, 15-20; J 6, 56; J 6, 51-58;(

Dzisiaj  jest  UCZTA i  Pan  chce  Cię  nasycić.  Kto  odpowie  na  Twój  głód  bliskości,  afirmacji,  jak  nie  Pan?  Na
Eucharystii i Słowie. Wypisz do swojego dziennika te słowa, które Cię szczególnie poruszyły. I po kolei zastanów
się, co dla Ciebie znaczą? Spróbuj nauczyć się ich na pamięć. Pójdź na Eucharystię czysty i otwarty na Ciało i Krew
Jezusa.
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Wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła
Ez 24, 15-24; Pwt 32, 18-19. 20. 21 (R.: por. 18b); Mt 5, 3; Mt 19, 16-22;

Młodzieniec z  dzisiejszej  Ewangelii  nie potrafił  do końca iść za Jezusem, "miał  bowiem wiele  posiadłości".  Są
sprawy i  rzeczy,  które tak zajmują nasze serca,  że trudno nam zaufać Bogu i  wszystko Mu zawierzyć.  Wtedy
chodzimy zasmuceni, obciążeni troskami życia codziennego a Słowo Boże nieustannie zasiewane w nas może być
zagłuszane przez chwasty trosk doczesnych i przeciwności. Pani dziękuję Ci, że TY cały czas siejesz Swoje Słowo,
że nie rezygnujesz.
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8 Wspomnienie św. Piusa X, papieża
Ez 28, 1-10; Pwt 32, 26-27b. 27c-28. 30. 35c-36b (R.: 39c); Por. 2 Kor 8, 9; Mt 19, 23-30;

Będąc BOGAta, pozostała uBOGA – można powiedzieć np. o św. Kindze czy św. Jadwidze. Czyń taki pożytek(!)
z dóbr(!) materialnych, by gromadzić skarby w Niebie.
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Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej
Iz 9, 1-3. 5-6; Ps 113, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2a); Łk 1, 28; Łk 1, 26-38;

Warto badać swoje serce czy nie zaczyna myśleć o tym co mu się należy za życie zgodne z Bożą nauką. Być może
czasami cienka jest granica między "godnym jest pracownik swojej zapłaty" a "pasieniem samego siebie". Czy nie
oczekuję posłuchu, uznania ze strony osób do których wychodzę ze służbą. Jakie jest moje nastawienie do ludzi
"z tego świata"? - czy jestem wobec nich pasterzem? Czy też stawiam sobie ich w kontrze do siebie by poczuć się
lepiej jako ten który ma dar wiary? 
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Ez 36, 23-28; Ps 51 (50), 12-13. 14-15. 18-19 (R.: por. Ez 36, 25); Por. Ps 95 (94), 8a. 7d; Mt 22, 1-14;

Nie wystarczy tylko zaproszenie od króla, by stać się godnym Jego majestatu. Czasem nam się wydaje, że wystarcz
jedynie, że On jest Święty i samo przebywanie blisko załatwia sprawę. Okazuje się, że nie. Przywdziać strój - to
znaczy  zadbać  o  swoje  życie,  o  to  jak  ono  wygląda,  jak  jest  odbierane  przez  innych.  Wymaga  toi  pracy
i cierpliwości. Widać jednak, że Bogu zależy na tym w jakiej kondycji przed Nim stajemy.
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Święto św. Bartłomieja, apostoła
Ap 21, 9b-14; Ps 145, 10-11. 12-13ab. 17-18 (R.: por. 12); J 1, 49b; J 1, 45-51;

Prawdopodobnie każdego z nas porusza fragment o powołaniu Natanaela: „widziałem cię pod drzewem figowym”.
Czujesz to? Słyszysz jak Pan mówi to do Ciebie? On zna najgłębsze pragnienia Twojego serca. Warto jednak nie
zatrzymywać się nad tą częścią Ewangelii i spojrzeć na ostatnie zdanie Jezusa, które zapowiada „jeszcze więcej niż
to”. Pan każdego z nas przeznaczył do doświadczenia Jego Chwały!
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Ez 43, 1-7a; Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14 (R.: por. 10b); Por. Mt 23, 9b. 10b; Mt 23, 1-12;

Dziś  Panie  chce  spojrzeć  w  swoje  serce  i  zobaczyć  jakie  oczekiwania  mam  wobec  ludzi  wokół  mnie.  Czy
rzeczywiście sam jestem wierny temu co głoszę, czy potrafię jedynie dostrzegać niedoskonałości innych? Daj mi
Panie łaskę, abym to ja zmieniał wpierw siebie i swoje spojrzenie na świat, a nie oczekiwał, że zmieni się wszystko
i wszyscy wokół mnie. Daj mi Panie łaskę, abym zaczął od siebie, abym najpierw wymagał od siebie. 
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Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
Prz 8, 22-35; Iz 2, 2-5; Ps 48, 2-3ab. 9. 10-11. 13-15 (R.: Jdt 15, 9d); Ga 4, 4-7; Łk 1, 28; J 2, 1-11;

Kiedy matka rodzi dziecko, jej serce poszerza się o kolejną miłość. Jak wielkie musi być więc Serce Matki Boga,
który umarł za nasze grzechy. Kim jest Matka Boża dla nas, Polaków na przestrzeni lat? Królowie Polscy odwiedzali
Sanktuarium Jasnogórskie,  by odnaleźć światłość,  mądrość,  kierownictwo,  by  ratować Ojczyznę.  Pielgrzymi od
niepamiętnych czasów wędrują z licznymi intencjami, bo wierzą, że Moc Boża przepływa przez Maryję.
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Wspomnienie św. Moniki
2 Tes 1, 1-5. 11b-12; Ps 96 (95), 1-2a. 2b-3. 4-5 (R.: por. 3); Por. J 10, 27; Mt 23, 13-22;

Dzisiejsze Słowo Boże może być dobrym punktem wyjścia do rozważenia, kim, jako animator Chrystusa, jestem
wobec  tych,  do  których  zostałem  przez  Niego  posłany.  Czy  potrafię  wymagać  od  swoich  uczestników?  Czy
jednocześnie umiem docenić ich starania, wspierać w nich i kierować się w tym działaniu miłością? A - przede
wszystkim - czy potrafię stosować to samo wobec samego siebie?
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Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła
2 Tes 2, 1-3a. 14-17; Ps 96 (95), 10. 11-12. 13 (R.: por. 13ab); Por. Hbr 4, 12; Mt 23, 23-26;

Jezus nie brzydzi  się  grzesznikiem. On za grzesznika oddał  swoje życie,  dał  się powiesić na drzewie krzyża.
Podnosi  rękę i  pomaga wstać każdemu, kto upadł.  Jezus brzydzi się obłudnikiem. Jest tyle sytuacji,  w których
możemy sobie pootwierać niewielkie furteczki. Żyć pod pozorem dobra i pobożności, ale nie mieć otwartego serca
na Bożą miłość. Jezus nie chce takiego Ciebie letniego, chce, abyś był prawdziwy, szczery. Abyś wołał do niego:
„Jezu pomóż, ja już nie daję rady. Bez Ciebie nie mam żadnych szans.” Stań w prawdzie przed Nim i powiedz mu
o swoich trudnościach, On na to czeka.

29
.0

8

Wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela
Jr 1, 17-19; Ps 71, 1-2. 3-4a. 5-6. 15ab i 17 (R.: por. 15a); Mt 5, 10; Mk 6, 17-29;

Dzisiejsze Słowo mówi o dwóch prorokach. O ludziach wielkiej wiary, którzy poszli za głosem Boga wbrew logice,
pomimo trudów,  niedostatków  i  upokorzeń.  Na  pewno  mieli  wiele  wątpliwości.  Na  pewno  się  bali.  Na  pewno
w głowie pojawiały im się wszystkie wymówki, które nam pojawiają się dzisiaj, gdy słyszymy głos Boga. Czy umiem
Mu zaufać, nawet w sprawie własnej śmierci?
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1 Kor 1, 1-9; Ps 145 (144), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: 1b); Por. Mt 24, 42a. 44; Mt 24, 42-51;

Bardzo ciekawe stwierdzenie: "bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie." Całe moje życie,
ma być oczekiwaniem. To coś więcej niż tylko życie moralnie dobre. Perspektywa spotkania z Panem napełnia
radością, wręcz ciągnie do uwielbienia! To jest postawa życia chrześcijańskiego. Św. Paweł dodatkowo przypomina:
"Nie doznacie tedy braku żadnej łaski, oczekując objawienia się Pana naszego, Jezusa Chrystusa." Czy nie może
być piękniejszej obietnicy?
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1 Kor 1, 17-25; Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 10-11 (R.: por. 5b); Por. Łk 21, 36; Mt 25, 1-13;

Kiedy ludziom lecącym samolotem grozi niebezpieczeństwo, procedury nakazują założyć maskę tlenową najpierw
sobie a dopiero potem dziecku. I choć może wydawać się to egoizmem, nie możesz dać czegoś, czego sam nie
posiadasz.  By  dzielić  się  Bogiem,  trzeba  z  Niego  czerpać  -  poprzez  Eucharystię,  Namiot  Spotkania,  życie
sakramentalne. 

1.
09

1 Kor 1, 26-31; Ps 33 (32), 12-13. 18-19. 20-21 (R.: por. 12); J 13, 34; Mt 25, 14-30;

Wobec  Boga  wszyscy jesteśmy  równi.  Wszystkich nas  umiłował  tak  samo i  każdego  z  nas obdarzył  różnymi
zdolnościami i  umiejętnościami,  ale to od nas zależy czy będziemy rozwijać się w tej  rzeczy.  Dla wielu z nas
rozpoczyna się rok szkolny i może przed wieloma z nas matura i wybór studiów. Czy wiem czego chce ode mnie
Pan? A może nie wiem. To dobry czas, aby Go zapytać.

2.
09

Dwudziesta druga Niedziela zwykła
Pwt 4, 1-2. 6-8; Ps 15 (14), 1b-2. 3 i 4b. 4c-5 (R.: por. 1b); Jk 1, 17-18. 21b-22. 27; Jk 1, 18; Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23;

Przykazania są drogowskazami danymi przez Boga dla naszego wzrostu duchowego i moralnego. Kiedy jednak
stają się pustymi regułami pozbawionymi Ducha mogą uczynić wiele spustoszenia w naszych sercach. Prawo Boże
będzie w nas naprawdę "Boże" jeśli wszystkie nasze uczynki będą przepełnione Duchem Miłości. Miłość nie boi się
Prawa. Miłość ostatecznie wypełniła Prawo.


