
 

  

 Oremus 4.03.2018 – 7.04.2018 

 Rozważania: Diakonia Szkoły Animatora, skład: DKS WPraga 

 Okres Wielkiego Postu B II, tom 2. 
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3. Niedziela Wielkiego Postu 
Wj 20, 1-17; Ps 19 (18), 8-11 1 Kor 1, 22-25; {Por. J 3, 16}; J 2, 13-25 
--- 
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2 Krl 5, 1-15a; Ps 42 (41), 2-3; Ps 43 (42), 3.4 (R.: por. Ps 42 (41), 3cd); {Por. Ps 130 (129), 5.7bc}; Łk 4, 24-30 
--- 
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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 
--- 
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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 
--- 
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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 

Cokolwiek Bóg uczynił dla swojego ludu – karmił, ratował, uzdrawiał i posyłał Swoje Słowo – zawsze znajdywali 
się tacy, dla których było to za mało, którzy nie chcieli uwierzyć w Jego moc, którzy wystawiali Go na kolejne 
próby. Czy i ja nie jestem takim niedowiarkiem? Czy potrafię zachwycić się tym, co otrzymałem? Boże, proszę 
uczyń moje serce wrażliwym i otwartym na wszystko, co pochodzi od Ciebie i naucz mnie za to dziękować. 
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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 

Wróć do Pana, On cię woła. Nie ważne jak daleko teraz jesteś od Niego. Pan daję ci dziś nowe życie. Przywraca 
ci wszystko co zabrał ci grzech. Tylko u Pana jest pełnia szczęścia, pełnia życia. Nikt nie daje tak jak Bóg. 
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Oz 6,1-6; Ps 51 (50), 3-4.18-21a (R.: Oz 6, 6); {por. Ps 95 (94), 8a.7d}; Łk 18, 9-14 

Wielki Post to czas wielkich powrotów, choć ich wielkość przejawia się w prostocie. Jezus nie chce biczowań 
i krwawych ofiar. Pan chce twojego powrotu nawet w czymś pozornie niewielkim. Półmetek Wielkiego Postu to 
dobry czas na weryfikację czy moje postanowienia służą braciom, czy przynoszą jakąś zmianę we mnie. Jeśli 
nie, to dobry moment by to zmienić i przyoblec się w miłość praktyczną, w jakiś konkret. 
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4. Niedziela Wielkiego Postu 
2 Krn 36, 14-16.19-23; Ps 137 (136), 1-6 (R.: por. 6b); Ef 2, 4-10; {por. J 3, 16}; J 3, 14-21 

Zbliżanie się do Ukrzyżowanego jest jak podchodzenie do światła, które przenika mnie do głębi i odkrywa 
najskrytsze zakamarki mojego serca. Tylko stając przed Nim w prawdzie, mogę doświadczyć Jego miłości 
i bliskości. Stanę blisko krzyża. Obejmę Ukrzyżowanego i będę prosił, aby strzegł mnie przed nieprawdą 
i zafałszowaniem sumienia. 
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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 

Jezus mówi do urzędnika królewskiego, że jego syn żyje. Na Jego słowo dziecko zdrowieje. Pan dzisiaj obiecuje 
Ci radość, która się nie skończy, życie bez płaczu i narzekania. Mówi o życiu bez śmierci, chorób i starości. Czy 
wierzysz w to? 
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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 

„Nurty rzeki rozweselają miasto Boże ... Bóg w nim przebywa”. Otwarcie się na Obecność Boga w moim życiu 
jest łaską, dzięki której moje życie ma sens, bo jest życiodajne, sensowne, nieustannie uzdrawiane. Panie proszę 
Cię o łaskę takiej otwartości oraz akceptacji drogi, którą mnie prowadzisz, nawet, a może w szczególności, gdy 
jest to 38 lat oczekiwania na uzdrowienie, na przemianę.  
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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 

Pamięć i tożsamość. Nasza chrześcijańska tożsamość opiera się na pamięci wielkich dzieł Bożych i pełnych 
mocy słów Pana. W doświadczeniach cierpienia, samotności, biedy, prześladowań możemy westchnąć: „Pan 
mnie opuścił i Bóg zapomniał o mnie”. Ojciec słyszał tego rodzaju słowa niejednokrotnie. Nawet od Jezusa na 
krzyżu! Pamiętajmy: odpowiedź przyniosło zmartwychwstanie! Pamiętajmy: Dawca życia powiedział: „Ja nie 
zapomnę o tobie!”. 
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Wj 32, 7-14; Ps 106 (105), 19-23 (R.: por. 4); {Por. J 3, 16}; J 5, 31-47 

Jezus sam wskazuje że można badać Pisma i nie przyjąć o Nim prawdy, nie rozpoznać świadectwa o Nim. 
Można nie chcieć przyjść po życie. Można być człowiekiem godnym chwały, ale bez miłości Boga. Panie, daj mi 
serce wrażliwe na Twoje świadectwo, daj zrozumieć to co Pismo rzeczywiście mówi, nie to co sam w nim tylko 
wyczytam. 
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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 

Prawda boli. Kiedy trwamy w błędnym przekonaniu lub co gorsza w grzechu, wyciągnięcie prawdy jest 
niewygodne, budzi odruchowy bunt. Tylko prawda nas wyzwoli! Pozwólmy sobie dziś na tę niewygodę. 
Poszukajmy w swoim życiu fałszu, który oddala od Prawdy – Jezusa. Bez względu na to ile lat jesteśmy przy 
Bogu, wszyscy mamy ukryte gdzieś w sobie jakieś fałsze i półprawdy, które przyklepujemy codziennością. 
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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 

Zauważyłeś, że ludzie nie tylko nie wiedzieli, kim jest Jezus w sensie mesjańskim, ale nie znali nawet Jego 
prawdziwego pochodzenia? Jezus nazywany jest Nazarejczykiem, utożsamiany z Galileą – nikt nie mówi o Nim 
„Betlejemita”. I tu rozpoczyna się dla nas tajemnica wiary. Zanim – co nastąpi już za chwilę – wyznamy 
Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, musimy wyznać: „Tak, Panie! Wierzymy, że Twoje Słowo jest prawdziwe”. 
Bez tego nawet kwestia pochodzenia Jezusa nie może być uznana za pewnik. Dziękuj dziś Bogu za dar Pisma 
Świętego. 
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5. Niedziela Wielkiego Postu 
Jr 31, 31-34; Ps 51 (50), 3-4.12-15 (R.: por. 12a); Hbr 5, 7-9; {J 12, 26a}; J 12, 20-33 

Grecy, którzy przychodzą do Filipa chcą zobaczyć Jezusa. Nie wystarczy jednak przyjść do Niego i Go zobaczyć. 
Jezus mówi dziś mocno: Pójdź za mną, ale wpierw zostaw to, co trzyma cię zbyt mocno, pozwól umrzeć temu co 
nie jest moje. Wybór zawsze wiąże się ze stratą, ale coś musi się skończyć, żeby coś mogło się zacząć. Jezus 
w tych ważnych chwilach przed Swoją Męką również odczuwał strach, ale wiedział, że to co czyni, czyni na 
chwałę Swego Ojca. Nie bój się oddać, nie bój się stracić czegoś na chwałę Bożą. 
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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 

„Nie zgadzam się z klasycznym sposobem przedstawiania Józefa jako człowieka starego, chociaż czyniono to 
w dobrej wierze, by podkreślić trwałe dziewico Maryi. Ja wyobrażam go sobie jako młodego, silnego, o kilka, być 
może lat starszego od Maryi, ale w sile wieku i pełnego ludzkiej energii. Aby żyć cnotą czystości, nie trzeba 
czekać na starość lub brak wigoru. Czystość rodzi się z miłości, a dla czystej miłości wigor i radość, właściwe 
młodości, nie są przeszkodą. Młode było serce i ciało Józefa, kiedy poślubił Maryję.” św. Josemaria Ercriva 
Święty Józefie, Przeczysty stróżu Dziewicy, módl się za nami! 
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Lb 21, 4-9; Ps 102 (101), 2-3a.3cd.16-21 (R.: por. 2); -, J 8, 21-30 

Dziś Jezus dosadnie i bez znieczulenia opowiada o ostatecznych sprawach. Kto nie pojmie, że JA JESTEM nie 
ma szansy na zbawienia, umrze w swoich grzechach i ominie go obietnica spotkania z Ojcem. Pytanie o wiarę 
naszą nasuwa sie samo. Jaka jest ta wiara i czy jest, a także w co ja wierzę? Warto też dziś poszerzyć serce 
i pomodlić się za tych którzy nie wierzą w Chrystusa – nie pogan na krańcu świata, ale bliskich wątpiących czy 
wręcz będących daleko. Życie wieczne nie jest igraszką, którą możemy odkładać wciąż na kolejny dzień. 
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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 

Bohaterowie dzisiejszego czytania to ludzie wolni, którzy znają perspektywę celu. Nadzieja zjednoczenia 
z Bogiem uwolniła ich od przywiązania do życia. Jak bardzo jestem przywiązany do moich dóbr materialnych, 
znajomych, zainteresowań, pracy? Czy nie stają się one moją nie-wolnością, czy nie zaciemniają mi perspektywy 
celu drogi – zjednoczenia z Jezusem? 
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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 

Wierność Bogu pozwala zrozumieć to, co z perspektywy ludzkiego rozumowania wydaje się nielogiczne. 
Abraham dzięki swej wierności i zasłuchaniu w Pana mógł ujrzeć dzień Chrystusa, mógł poznać Prawdę 
o Zbawieniu i swoją rolę w Bożym Planie Zbawienia. Czy ja także jestem wierny i zasłuchany? Czy mogę 
powiedzieć, że ujrzałem dzień Chrystusa? 
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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 wielu chciało Jezusa schwycić, oskarżyć czy zabić, ten nigdy nie pozwolił, by stało się to w innym czasie, 
niż zaplanowanym. Siła argumentu, opanowanie, czy nawet tajemnicza moc Boża sprawiała za każdym razem, 
że niedoszli oprawcy musieli obchodzić się smakiem. Jak natomiast Ty w swoim życiu traktujesz wszelkiego 
rodzaju zagrożenia, porażki? Czy ufasz, że nic w Twoim życiu nie odbywa się bez nieustającej Bożej obecności? 
On na pewno nie pozwoli, by miało stać Ci się coś złego! Pamiętaj, jak Jeremiasz, że „Pan jest przy mnie jako 
potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą.” 
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Ez 37, 21-28; Jr 31, 10-12b.13 (R.: por. 10d); {Ez 18, 31ac}; J 11, 45-57 

Każdy kryzys może być szansą na zobaczenie i doświadczenie Bożej mocy. Każdy upadek może być okazją do 
powstania. Jezusowi tak bardzo zależy na naszym zbawieniu. Jesteśmy w Jego oczach ukochanymi dziećmi, 
spróbuj zobaczyć dzisiaj siebie oczami Jezusa. Oczami, które widzą Twoje piękno fizyczne i Twoje piękno 
wewnętrzne. Nie zadręczaj się nad sobą, kiedy kolejny raz przegrałeś ze swoją słabością, ale chwyć rękę, którą 
wyciąga do Ciebie Twój Wybawiciel i powstań!  
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Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej 
(Procesja z palmami: Mk 11, 1-10); 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}; Mk 14, 1 – 15, 47 

Powinniśmy starać się patrzeć z Bożej perspektywy na wszystko, co dzieje się wokół nas. Patrzyć szerzej, dalej. 
Uczniowie w „niedzielę palmową” nie widzą Wielkiego Piątku, w Wielki Piątek nie widzą Zmartwychwstania. Król, 
który umiera upokarzającą śmiercią. Piotr, czyli Skała, który się wypiera. Bóg, który się boi męki. Wiele obrazów 
w dzisiejszym Słowie nie ma sensu, patrząc na nie po ludzku. Tak jak dla postronnych nie miało sensu 
obmywanie Pana Jezusa drogocennym olejkiem. Czy w mojej codzienności pozwalam Panu Bogu się 
zaskoczyć? Czy mam czas na zatrzymanie się i wyjrzenie poza koniec własnego nosa? 
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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 

Jezus, świadom bliskości swej śmierci, nie próbuje wyrobić normy nawróceń czy uzdrowień, lecz udaje się do 
przyjaciół. Chce spędzić z nimi czas i doświadczyć miłości i przywiązania, które chcą mu okazać. To dla Niego 
Maria wystawia się na pośmiewisko – robi przecież coś szalonego i całkowicie nielogicznego z ludzkiego punktu 
widzenia. Jej czyn tłumaczy tylko bezbrzeżna miłość. A o czym świadczą dziś moje czyny? Ile w nich miłości a ile 
wyrachowania? 
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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 

W Ewangelii słyszymy dwie zapowiedzi zdrady, jedną przez Judasza, a drugą przez Piotra. Lecz w tym 
wszystkim jestem też i ja, który pewnie nie raz mówił Jezusowi „to ostatni raz kiedy cię zraniłem, ostatni raz kiedy 
zgrzeszyłem.” Ale nie jest to nic innego jak zwykła pycha, która niszczy jeszcze bardziej, bo pozwala mi uwierzyć, 
że mogę dokonać wszystkiego sam. Lecz sam nic nie mogę uczynić. Nie mów „Panie to ostatni raz” tylko „Panie 
pomóż, aby to był ostatni raz” 
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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 

Usta i uszy są bramą dla słów. Przez usta wychodzą słowa krzepiące lub słowa zdrady. Uszy mogą być 
zamknięte na prawdę lub otwarte na nią, by przywołała mnie do światła. Jezus pokazuje jak korzystać z ust 
i uszu. Umie słuchać prawdy Ojca i sam mówi Judaszowi słowa, które mogą zawrócić go z drogi zdrady. Nie 
bądźmy głusi na Prawdę i nie zdradzajmy naszych braci słowami. Bądźmy jak nasz Pan. 

 Triduum Paschalne, rok B, tom 2. 

2
9
.0

3
 

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 

Jezus Chrystus Najwyższy Kapłan umywa mi nogi i miłuje nas do końca, aż po krzyż. W Eucharystii łączy się ze 
mną, łączy się z moim życiem, moim bólem, cierpieniem. W niej daje wzór pokory i zawierzenia. Czy żyję 
Eucharystią? Moje życie ma być Mszą świętą. 
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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 

Dzisiaj uklęknij. To dzień ciszy, adorowania, bycia przy Jezusie. Gdybyśmy dokładnie rozumieli, czym jest miłość 
Chrystusa! Poddaj się tej ciszy, bądź blisko krzyża, pocałuj go, klęcz przed nim. On jest kluczem do zrozumienia 
Bożego ukochania Ciebie. 
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Wielka Sobota 

 

 Okres Wielkanocny, rok B, 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 

„Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy”. Niezwykła jest 
tajemnica Zmartwychwstania Chrystusa. Nie jestem w stanie ogarnąć jej moim rozumem i sercem. Wychwalam 
Cię Panie. Ty dajesz mi nadzieję na moje zmartwychwstanie i udział w Twoim zwycięstwie już dziś, każdego 
dnia. Dzięki Tobie, Twojej obecności mam łaskę by pokonywać trudności każdego dnia, nawet te które wydają 
się beznadzieją i przyczyniają się do śmierci. 
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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 

1) „Tego właśnie Jezusa Bóg wskrzesił, a my wszyscy o tym świadczymy.” A czy ja głoszę jedyny ponadczasowy 
breaking news, czyli Dobrą Nowinę o Zmartwychwstaniu? 2) Antyprzykład antybohaterów ewangelicznej 
perykopy paradoksalnie przypomina o oazowym charyzmacie: światło prawdy jest po to, by podporządkować mu 
życie. 3) Im bardziej bolą nas słowa i czyny Żydów, tym bardziej się za nich módlmy! 
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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 

Obietnica jest dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan. Jaka przestrzeń mojego życia jest dziś 
najdalej od Boga? 
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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 

Uczniowie uciekający do Emaus pełni byli niewiary i strachu. Spotkanie z Jezusem obróciło nie tyle ich kroki, co 
serce o 180 stopni. Nagle powrót do Jerozolimy okazał się tak oczywisty, że nie zważali na porę – a była noc, ani 
na okoliczności – dzikie zwierzęta, rabusiów na drogach. Przebywanie z Panem przepełniło nie tylko ich serca, 
ale całe jestestwo. Nie mogli utrzymać tego co doświadczyli dla siebie. A Ty? Jesteś w drodze do Emaus czy 
biegniesz do Jerozolimy by w porę i nie w porę głosić Zmartwychwstałego? 
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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 

Tak, wciąż trwa Niedziela Zmartwychwstania. Tak, wciąż jest w Tobie dużo radości. I – tak, wciąż musisz się 
zmagać ze swoim grzechem. Na szczęście „najpierw wskrzesił Bóg Sługę swego i posłał go, aby błogosławił 
każdemu z was w odwracaniu się od grzechów”. Bo przecież na tym polega zmartwychwstawanie: na 
codziennym nawracaniu się z grzechu. To z jaką słabością będziesz dziś walczyć? 
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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 

Bóg pragnie być obecny w naszej codzienności i często przechadza się wokół nas niezauważony. Jego nadejściu 
nie zawsze towarzyszą wielkie znaki, emocje, nadzwyczajne wydarzenia.  
Uczniowie w dzisiejszej Ewangelii pochłonięci pracą i być może wspomnieniami minionych chwil spędzonych 
z Jezusem nie spodziewają się spotkania z Mistrzem w takich okolicznościach. Czy we mnie jest wrażliwość na 
Bożą obecność w prostych, codziennych sprawach (pracy, nauce, ludziach, których mijam wokół, obowiązkach, 
wyzwaniach dnia). Czy potrafię zauważyć Boga i w cichości serca wykrzyknąć „To jest Pan!”. 
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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 

W przypowieści o Bogaczu i Łazarzu, Pan Jezus wkłada w usta Abrahama następujące słowa „Jeśli Mojżesza 
i Proroków nie słuchają, to nawet gdyby ktoś powstał z martwych, także nie dadzą się przekonać.” W dzisiejszej 
Ewangelii apostołowie nie dali się przekonać ani Marii Magdalenie, ani uczniom którzy spotkali Pana w drodze do 
Emaus. Uwierzyli dopiero gdy zobaczyli Zmartwychwstałego osobiście. 
Matko Wszystkich Wierzących, prosimy Cię o łaskę wiary w prawdy przekazywane nam przez Kościół Święty. 

 


