
 

 

Oremus 19.03.2017 – 22.04.2017 

 

Rozważania: Diakonia Szkoły Animatora, skład: DKS WPraga 

 Okres Wielkiego Postu, rok A, tom 2. 
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3. Niedziela Wielkiego Postu 
Wj 17, 3-7; Ps 95 (94), 1-2.6-9 (R.: por. 7d-8a); Rz 5, 1-2.5-8; {Por. J 4, 42.15}; J 4, 5-42 

Gdzie są miejsca, w których czerpię siłę, dają mi radość, bezpieczeństwo? Czy zauważam 

Jezusa, który przychodzi do mnie prosząc abym pokazał czego w nich szukam? Tak jak 

Samarytanka muszę stanąć w prawdzie o sobie przed Panem, nie tylko mówiąc o tym co we 

mnie słabe ale szczególnie o tym czego mi brak. On chce ten brak wypełnić Życiem. 
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Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP 
t6: 2 Sm 7, 4-5a.12-14a.16; Ps 89 (88), 2-5.27.29 (R.: 37a); Rz 4, 13.16-18.22; {por. Ps 84 (83), 5};  
Mt 1, 16.18-21.24a lub Łk 2, 41-51a 

Wydaje się, że św. Józef jest wielkim przegranym Ewangelii, że jego rola w historii zbawienia 

jest drugorzędna. Tymczasem św. Paweł mówi o dziedzictwie zależnym od wiary, o ojcostwie 

Abrahama, o obietnicy wypełnionej w pełni po śmierci, o wierze wbrew nadziei, o ufności 

niemożliwej z ludzkiego punktu widzenia. A Józef uwierzył całkowicie swojemu Panu, że 

uczestniczy w tajemnicy zbawienia i że ma stać się ojcem dla dziecka Maryi. Jak to jest żyć obok 

Jezusa i Maryi – tworzyć z nimi rodzinę? Jak to jest być ojcem dla Boga? Jak to jest czynić 

najważniejsze w życiu decyzje wbrew swojej woli? Jak to jest być częścią historii zbawienia, nie 

rozumiejąc z niej nic? 
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Dn 3, 25.34-43; Ps 25 (24), 4-6.7bc.8-9 (R.: por. 7); {Jl 2, 13bc}; Mt 18, 21-35 

„Czy i ty nie powinieneś był zmiłować się nad swoim dłużnikiem, tak jak ja zmiłowałem się nad 

tobą?” Bóg mi przebacza i jednocześnie uzdalnia i zaprasza bym i ja przebaczył/ła, temu który 

mnie skrzywdził – drugiemu człowiekowi i samemu sobie. Przebaczenie otwiera mnie na relację 

z osobą, uwalnia moje serce, sprawia, że moje serce staje się sercem z ciała. 
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Pwt 4, 1.5-9; Ps 147B, 12-13.15-16.19-20 (R.: por. 12a); {Por. J 6, 63c.68c}; Mt 5, 17-19 

Prawo Boże oznacza dla nas przede wszystkim Dekalog i Przykazanie Miłości. Czy jest 

ograniczające? Tak! Ogranicza, przy konsekwentnym stosowaniu nawet do zera, wpływ zła na 

nasze życie. Przeanalizuj poszczególne przykazania, by docenić, do jakiego dobra mobilizują 

i przed jakim złem strzegą. Módl się, by Twe życie było czytelnym świadectwem dobrze 

wykorzystywanej wolności. 
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Jr 7, 23-28; Ps 95 (94), 1-2.6-9 (R.: por. 7d-8a); {Jl 2, 13bc}; Łk 11, 14-23 

Trwanie we wspólnocie nie jest gwarancją zabezpieczającą przed zatwardziałością. Nieustannie 

musimy badać swoje serce i strzec Bożych dróg. Faryzeusze przez brak czujności i wzajemną 

pobłażliwość zgubili wzrok wiary. Obyśmy i my nie oślepli! Uznajmy swoją słabość i błagajmy 

Jezusa o uzdrowienie tych miejsc, które potrzebują Jego łaski. 
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Oz 14, 2-10; Ps 81 (80), 6c-11b.14.17 (R.: por. 11a i 9a); {Por. Mt 4, 17}; Mk 12, 28b-34 

Nie bez przyczyny Jezus na pytanie o pierwsze przykazanie odpowiada, mówiąc jeszcze 

o drugim. Są one ściśle związane. Zabieganie o miłość Boga i bliźniego jest podstawowym 

zadaniem być może szczególnie w Wielkim Poście. Przez modlitwę, post i jałmużnę staramy się 

kochać bardziej Boga, siebie samego oraz drugiego człowieka. I to jest droga Pana, po której 

kroczą sprawiedliwi, a grzesznicy się na niej potykają. 
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Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
t6: Iz 7, 10-14; Ps 40 (39), 7-11 (R.: 8a.9a); Hbr 10, 4-10; {J 1, 14ab}; Łk 1, 26-38 

Co zrodziło się w sercu Maryi, gdy usłyszała głos anioła oznajmiającego Bożą wolę względem 

jej życia? Bała się? Towarzyszyło jej niezrozumienie, niepewność, jakieś wątpliwości? Mimo to, 

odpowiedziała: „Oto ja, służebnica Pańska”. A ja? Czy w obliczu Bożego wezwania jestem 

w stanie odpowiedzieć: Oto ja, Twój sługa, gotowy pójść za Twoim głosem i Twoją wolą? 
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4. Niedziela Wielkiego Postu 
1 Sm 16, 1b.6-7.10-13b; Ps 23 (22), 1b-6 (R.: por. 1b); Ef 5, 8-14; {J 8, 12}; J 9, 1-41 

Wielki Post to wcale nie jest ponury okres koncentracji na naszych grzechach i problemach. 

Dzisiejsza niedziela radości przypomina nam, że jest to przede wszystkim czas wpuszczania 

Bożego światła do naszego życia. Nie bójmy się oświecenia tym światłem, bo ono może nam 

przywrócić „piękne oczy” duszy Bożego wybrańca. 
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Iz 65, 17-21; Ps 30 (29), 2.4-6.11-12a.13b (R.: 2a); {Por. Am 5, 14}; J 4, 43-54 

To plemię żąda znaku! Zawsze tak jest z nami. Chcemy widzieć, chcemy dotknąć, posmakować. 

Uwierzyć obietnicy jest trudno a w świecie, w którym żyjemy, gdzie wciąż oczekujemy 

dowodów, staje się to niemal irracjonalnym działaniem. I w takim stanie umysłu staje przed nami 

postać urzędnika królewskiego. Uwierzył słowu Jezusa! Niech każdy dziś skonfrontuje się z tą 

postawą. Uwierzyć na słowo – komu, kiedy, w jakiej kwestii? 
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Ez 47, 1-9.12; Ps 46 (45), 2-3.5-6.8-9 (R.: por. 8); {Ps 51 (50), 12a.14a}; J 5, 1-16 

Chromy z Ewangelii obrazuje nasze przywiązanie do ciasnych schematów myślenia. Chciał 

dostać się pierwszy do wody, chociaż stał przed nim Ten, który miał moc uzdrowić go bez 

pomocy sadzawki. Doniósł Żydom na Jezusa ze względu na przyzwyczajenie do religii i jej 

regulaminów, chociaż to Jezus przyniósł mu Boga we własnej Osobie. Samemu bardzo trudno 

jest zobaczyć ciasnotę swojego myślenia. Proszę dziś o łaskę widzenia szerzej, więcej, tak jak 

widział Ezechiel. 
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Iz 49, 8-15; Ps 145 (144), 8-9.13-14.17-18 (R.: por. 8a); {J 11, 25a.26}; J 5, 17-30 

Bóg Ojciec kocha miłością, która zaspokaja pragnienia, uwalnia, raduje. Miłością, która nie ma 

względu na osobę. Chrystus kocha tą samą miłością. I choć dostał od Ojca władzę wykonywania 

sądu, to sam mówi, że „sam z siebie nic czynić nie może”. Nie może, bo nie pozwala Mu na to ta 

Miłość. Ja – człowiek – też dostałem od Boga Ojca, od Syna, i od Ducha władzę. Jest nią moja 

wolność. Powiedziałeś, gdy mnie stwarzałeś „Czyńcie sobie ziemię poddaną”. Panie proszę, 

naucz mnie dziś „władać” ziemią powodowany Twoją Miłością. Naucz mnie, bym nie mógł 

czynić nic, co nie jest zgodne z Twoją wolą. Wolą kochającego Ojca. 
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Wj 32, 7-14; Ps 106 (105), 19-23 (R.: por. 4); {Por. J 3, 16}; J 5, 31-47 

Mam wrażenie, że Bóg wystawia Mojżesza na próbę; w wyrażeniu Swego zamiaru zgładzenia 

nieposłusznych Izraelitów mówi mu „sprawdzam”. Czy Mojżesz poznał już potęgę Miłosierdzia 

Bożego, czy jest w stanie zaufać Jego obietnicom? Bóg proponuje mu „Chcę ich wyniszczyć, 

a Ciebie uczynić wielkim ludem”, a przede wszystkim mówi „pozwól Mi” – czyli to w ręku 

Mojżesza spoczywa decyzja o tym, czy zechce przyjąć chwałę dla siebie, czy wstawi się za 

nieposłusznym ludem. Czy i ja potrafię znaleźć w sobie taką siłę i pokorę, by wstawić się za 

kimś „niepewnym”? Czy wierzę w moc Bożej łaski, która potrafi nawrócić każdego? 
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Mdr 2, 1a.12-22; Ps 34 (33), 17-21.23 (R.: por. 19a); {Mt 4, 4b}; J 7, 1-2.10.25-30 

Pierwsze czytanie może nas przytłoczyć hedonistyczną wizją życia, zaprezentowaną przez 

bezbożnych, drogą grzechu z dala od Boga. Świat zaślepia konsumpcjonizmem, krzyczy do 

posiadania wciąż więcej, wygodniej i przyjemniej. Jakie jest nasze zadanie, jako uczniów, którzy 

poznali i pokochali swojego Mistrza? Słuchać i wiernie trwać przy Słowie, które jest naszą 

tarczą. Głosić prawdziwą wolność dla tych, którzy stali się niewolnikami dlatego, że utracili 

zdolność miłowania, czyli posiadania siebie w dawaniu siebie. 
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Jr 11, 18-20; Ps 7, 2-3.9b-12 (R.: por. 2a); {Por. Łk 8, 15}; J 7, 40-53 

Jak Ty wierzysz Jezusowi? Czy Twoja wiara to tylko pójście za innymi? Albo wierzysz tylko ze 

względu na „mocne słowo”? Czy jest w tej wierze dziecięctwo? Czy jest tam prawdziwy Pan 

Bóg?  

2
.0

4
 

5. Niedziela Wielkiego Postu 
Ez 37, 12-14; Ps 130 (129), 1b-8 (R.: por. 7bc); Rz 8, 8-11; {J 11, 25a.26}; J 11, 1-45 

Jezus ma doskonałe wyczucie czasu, choć niekiedy może wydawać się nam opieszały. Tak też 

odbierają go siostry Łazarza. Przyszedł za późno. Ale Jezus jest punktualny – przychodzi na 

czas. Po ludzku łzy się już rozlały, rozdział życia zamknięty. Dla Jezusa koniec jest początkiem 

działania. Na jakiejkolwiek głębokości swojego smutku, samotności, trudu jesteś i wołasz, 

zostaniesz uratowany. Pan tak powiedział i wykona. Tylko czekaj ... 
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Dn 13, 1-9.15-17.19-30.33-62; Ps 23 (22), 1b-6 (R.: por. 4ab); {Por. Ez 33, 11}; J 8, 1-11 

Wiele spraw przyjmujemy w życiu za pewnik. Wiele autorytetów, stereotypów, prawd czy 

półprawd jest dla nas na tyle oczywistych, że się nad nimi nie zastanawiamy. Jakże często sami 

powielamy pewne myślowe koleiny – dotyczące ubioru, zachowania, moralności, ... Natomiast 

to Jezus jest Prawdą. W dzisiejszych czytaniach „fakty” przemawiały w sposób jednoznaczny. 

Pan Bóg jednak zawsze widzi więcej. 
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Lb 21, 4-9; Ps 102 (101), 2-3a.3cd.16-21 (R.: por. 2); J 8, 21-30 

Grzech boli, rani, zabija. Kiedy jego skutki stają się dotkliwe zaczynamy „patrzeć pod nogi”, 

uważać, bronić się. Chcemy zapobiec kolejnemu upadkowi. Zapominamy, że nasza siła 

i uważność to za mało. Czy w chwilach trudności, zniechęcenia zwracam mój wzrok ku sobie, ku 

„moim wężom”? Czy ufam tylko własnym siłom? Czy wołam do Pana i u Niego szukam 

ratunku? 
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Dn 3, 14-20.91-92.95; Dn 3, 52-56 (R.: por. 52b); {Por. Łk 8, 15}; J 8, 31-42 

Zdaję się nam często, że już jesteśmy wolni, że już nas nic nie krępuję. Pan jednak pokazuję coś 

zupełnie innego „kto popełnia grzech jest niewolnikiem grzechu” i nie ma tu znaczenia czy to 

grzech ciężki czy grzech lekki, grzech to grzech. Lecz Pan nas nie zostawia, daję nam siebie, 

abyśmy mogli stawać sie wolnymi, wolnymi i pełnymi ufności w Bożą miłość, jak bohaterowie 

pierwszego czytania. 
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Rdz 17, 3-9; Ps 105 (104), 4-9 (R.: por. 8a); {Por. Ps 95 (94), 8a.7d}; J 8, 51-59 

Abram uwierzył, że Bóg wypełni przymierze, które z nim zawarł, choć na ludzki rozum 

wydawało się to kompletnie nielogiczne i pozostało takie aż do momentu jego śmierci. Czy Ty 

czekasz na wypełnienie jakiejś Bożej obietnicy względem Ciebie? Przypomnij sobie słowa, które 

od Niego otrzymałeś. Na co czekasz najbardziej? Czy wierzysz, że Bóg dotrzyma przymierza, 

które z Tobą zawarł? 

Módl się o wiarę dla siebie. Módl się dziś, byś nie patrzył na Niego przez pryzmat ludzkich miar.  
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Jr 20, 10-13; Ps 18 (17), 2-7 (R.: por. 7); {Por. J 6, 63c.68c}; J 10, 31-42 

„Choć nie wierzylibyście Mi, wierzcie moim dziełom” mówi Pan. A my mówmy za nim: 

Choćbyśmy nie mieli odwagi do świadczenia słowem, choćbyśmy nie znajdowali płaszczyzny 

porozumienia z ludźmi niewierzącymi lub wręcz wrogimi Kościołowi – niech nasze czyny; nasza 

łagodność, dobro, rzetelność, umiarkowanie, słowność, życzliwość, punktualność, 

wyrozumiałość, szczodrość, …, świadczą o miłości i dobroci Boga. 
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Ez 37, 21-28; Jr 31, 10-12b.13 (R.: por. 10d); {Ez 18, 31ac}; J 11, 45-57 

Podział to najskuteczniejsza strategia Złego. Nic tak nie niszczy człowieka jak stawianie 

w kontrze do drugiego. Kiedy jestem oddzielony, jestem sam i łatwiej mną manipulować, 

sprowadzić na złą ścieżkę. Złota zasada: dziel i rządź, mówi właśnie o tym, że człowiek 

podzielony to człowiek słaby, wspólnota w której nie ma jedności to łatwy cel dla złego. Jezus 

umiera po to, żeby zgromadzić, połączyć, zebrać w jedno. Jezus jest lekarstwem na wszystko co 

w nas podzielone i na to co oddziela nas od braci. On niweczy grzech, który jest głównym 

sprawcą podziału. Bóg łączy, nigdy nie dzieli. I ja też mam się taki stawać.  
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Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej 
(Procesja z palmami: Mt 21, 1-11); Iz 50, 4-7; Ps 22 (21), 8-9.17-18a.19-20.23-24 (R.: 2a); Flp 2, 6-11; {Por. 
Flp 2, 8-9}; Mt 26, 14 – 27, 66 

Nie raz przyjmowaliśmy Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela. Jakie były moje oczekiwania 

wobec tego co się stanie, jeśli tron swojego życia oddam Jemu? Jak się zmieniały w czasie? 

A teraz, dziś – gdy ogłaszam Jego panowanie – czego się spodziewam? Czy oczekuję realizacji 

moich pragnień i wyobrażeń? Czy jestem gotowy na to, że Jego działanie w moim życiu może 

być dla mnie niezrozumiałe, ale może nieść o wiele więcej niż się spodziewam? 
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Poniedziałek Wielkiego Tygodnia 
Iz 42, 1-7; Ps 27 (26), 1bcde.2.3.13-14 (R.: 1b); -; J 12, 1-11 

Kto by nie przyznał racji Judaszowi? Tak w punkt wytyka Marii jej rozrzutność. Fałszywa 

dobroć Judasza mogła wzbudzić podziw – „jaki dobry i jak troszczy się o innych”. A jednak 

Jezus nie tylko widząc obłudę Judasza, ale też intuicję Marii, staje w jej obronie. Jej gest miłości 

stał się pretekstem, aby powiedzieć o swojej śmierci. Nie było lepszego miejsca, aby te słowa 

dawały nadzieję, niż dom Łazarza. 
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Wtorek Wielkiego Tygodnia 
Iz 49, 1-6; Ps 71 (70), 1-4a.5-6b.15.17 (R.: por. 15a); -; J 13, 21-33.36-38 

Naprawdę życie swoje oddasz za Jezusa? Jak trudno jest dochować mu wierności w małych 

rzeczach ... Na ile jestem gotowy umierać z Jezusem? Być wiernym, nie zdradzić go. Nie zaprzeć 

się Jego wobec kogoś, nie rezygnować z modlitwy czy religijnej praktyki, dlatego że ktoś patrzy 

nieprzychylnie. Na ile bardziej zależy mi na dobrej opinii o sobie, na byciu lubianym niż na 

miłości mojego Pana? Wstydzę się czegoś lub kogoś? 
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Środa Wielkiego Tygodnia 
Iz 50, 4-9a; Ps 69 (68), 8-10.21-22.31.33-34 (R.: por. 14c); -; Mt 26, 14-25 

„Ile mi dacie, jeśli wam Go wydam?” Jakie są moje srebrniki? Moje zdrady Jezusa w życiu, 

codzienności? Jezus wiedział, kto go zdradzi. Nie osądza go jednak i nie krytykuje wobec 

pozostałych Apostołów. Jezus ogarnia go swoją miłością, która jest tak samo wielką miłością jak 

wobec Piotra czy umiłowanego Jana. Chcę się Panie zapatrzeć na Twoje zadziwiające serce, 

które uczy mnie miłości i przebaczenia. 

 Triduum Paschalne, rok A, tom 2. 
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Wielki Czwartek  
Msza Wieczerzy Pańskiej: Wj 12, 1-8.11-14; Ps 116B (115), 12-13.15.16bc.17-18 (R.: por. 1 Kor 10, 16); 1 Kor 
11, 23-26; {J 13, 34}; J 13, 1-15 

Człowiek paschalny … To człowiek, który żyje Paschą Chrystusa. Zatem to człowiek 

eucharystyczny, który w eucharystii znajduje inspirację i moc, by wypełniać przykazanie 

miłości, czyli żyć miłością – żyć w pełni. Na ile eucharystia kształtuje we mnie nowego 

człowieka? Na ile podejmuję wysiłek wspinania się na ten szczyt życia chrześcijańskiego? Na ile 

czerpię z tego źródła? 
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Wielki Piątek Męki Pańskiej 
Iz 52, 13 – 53, 12; Ps 31 (30), 2.6.12ab.13.15-17.25 (R.: por. Łk 23, 46); Hbr 4, 14-16; 5, 7-9; {Por. Flp 2, 8-9}; 
J 18, 1 – 19, 42 

Nie ma poranka Zmartwychwstania bez Piątku na Golgocie. „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się 

zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!” (Łk 9, 23) Weź 

swój krzyż na dzisiejszą Liturgię i nieś go z Chrystusem. Stań pod nim pomiędzy Mariami 

i Janem. Nie uciekaj od niego jak Piotr i Judasz. 
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Wielka Sobota 

 

 Okres Wielkanocny, rok A, tom 2. 
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Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 
Dz 10, 34a.37-43; Ps 118 (117), 1b-2.16-17.22-23 (R.: por. 24); Kol 3, 1-4 lub 1 Kor 5, 6b-8; {Por. 1 Kor 5, 7b-
8a}; J 20, 1-9 

„Jeśli razem z Chrystusem powstałeś z martwych, szukaj tego, co w górze, gdzie przebywa 

Chrystus, zasiadający po prawicy Boga”. Pozostaje tylko pytanie, czy umarłeś w Wielkim Poście 

i czy zmartwychwstałeś tej wspaniałej nocy? Jeśli nie, to wejdź do grobu Jezusa, zobacz 

i uwierz, jak Jan. I nie martw się – a nawet więcej! – ciesz się: łaski wystarczy dla każdego! 
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Poniedziałek w oktawie Wielkanocy 
Dz 2, 14.22b-32; Ps 16 (15), 1b-2a.5.7-11 (R.: por. 1b); {Ps 118 (117), 24}; Mt 28, 8-15 

Niewiasty przychodząc o poranku do grobu szukały Jezusa Ukrzyżowanego. Anioł oznajmił im 

jednak: „Nie ma go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział”. W swoim życiu zbyt często 

koncentrujemy się na grzechu, smutku i trudzie, zapominając, że Droga Krzyżowa prowadzi do 

Zmartwychwstania i, że Pan Jezus pragnie, abyśmy byli ludźmi paschalnymi. Mamy żyć pełnią 

życia, które daje nam Zmartwychwstały Pan, pamiętając, że pierwszą rzeczą, którą Jezus 

powiedział do spotkanych niewiast było wezwanie do porzucenia strachu oraz do oznajmienia 

dobrej nowiny braciom. 
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Wtorek w oktawie Wielkanocy 
Dz 2, 36-41; Ps 33 (32), 4-5.18-20.22 (R.: por. 5b); {Ps 118 (117), 24}; J 20, 11-18 

Jak to jest, że proste słowa Piotra „Bóg uczynił Jezusa Panem i Mesjaszem” tak poruszyły 

słuchających go Żydów? Jak to jest, że Maria Magdalena początkowo nie rozpoznała Jezusa, ale 

gdy usłyszała swoje imię, natychmiast nazwała go Nauczycielem? Co musi się stać, by nasze 

słowo o Jezusie doprowadziło drugiego człowieka do spotkania z żywym Bogiem? Ile zależy od 

nas? To wielka tajemnica działania Ducha Świętego. 
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Środa w oktawie Wielkanocy 
Dz 3, 1-10; Ps 105 (104), 1-4.6-9 (R.: por. 3b); {Ps 118 (117), 24}; Łk 24, 13-35 

Dialog Jezusa z uczniami idącymi do Emaus pokazuje naszą ludzką bezradność w zrozumieniu 

tego, co sie dokonało za sprawą Jezusa. Tak jak oni, my też mamy kłopot by to pojąć, by przyjąć 

„na wiarę” w całości i bez zastrzeżeń. Kondycja ludzka się nie zmienia mimo upływu czasu. Nie 

zmienia się też to, że w tym naszym rozważaniu, czasem skardze, jest Jezus. Towarzyszy nam 

w naszym wewnętrznym dialogu a przez to właśnie jesteśmy bezpieczni. 
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Czwartek w oktawie Wielkanocy 
Dz 3, 11-26; Ps 8, 2ab.5-9 (R.: por. 2ab); {Ps 118 (117), 24}; Łk 24, 35-48 

Piotr nie był przesadnie podekscytowany uzdrowieniem które wydarzyło się z jego udziałem. 

Przeżył już noc swojej słabości i wiedział, że na niewiele go stać. I to pozwoliło mu się 

rozwinąć, ponieważ zamiast swoimi ograniczonymi umiejętnościami, kalkulował możliwościami 

Zmartwychwstałego. Jezus chce dawać swoim „wspólnikom” łaskę przekraczającą ich 

wyobrażenia. Czy kalkuluję możliwościami Jezusa? Czy naprawdę wierzę w to, że gram z Nim 

w jednej drużynie? 
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Piątek w oktawie Wielkanocy 
Dz 4, 1-12; Ps 118 (117), 1b-2.4.22-27a (R.: por. 22); {Ps 118 (117), 24}; J 21, 1-14 

Każdy inaczej reaguje na przyjście Jezusa, na cuda, których dokonuje ... Z wiarą lub bez niej, ze 

strachem, bądź z zachwytem, ochoczo lub ze sprzeciwem. Przyjrzyj się dziś swojej reakcji na to 

Słowo. Może nie warto, byś szukał wniosków, oczekiwał nauki czy podpowiedzi ... Stań dziś 

przed Bogiem, który wypowiada Słowo i zobacz, jaki jesteś w obliczu tego Słowa. Co Ono 

w Tobie wywołuje, jak Je przeżywasz, jak przyjmujesz, ... 
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Sobota w oktawie Wielkanocy 
Dz 4, 13-21; Ps 118 (117), 1bc.14-15b.16-21 (R.: por. 21a); {Ps 118 (117), 24}; Mk 16, 9-15 

Kiedy i w jaki sposób ostatni raz doświadczyłeś Zmartwychwstania Pańskiego w swoim życiu? 

Czy zachowałeś to dla siebie, czy przekazałeś już tę konkretną – dotykającą Ciebie – Radosną 

Nowinę dalej i dałeś świadectwo innej osobie? 

 


