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Rozważania: Diakonia Szkoły Animatora, skład: DKS WPraga 
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5. Niedziela zwykła. 

Hi 7, 1-4.6-7;  
Ps 147A (146), 1-6 (R.: 
por. 3a);  
1 Kor 9, 16-19.22-23;  
{Mt 8, 17};  
Mk 1, 29-39 

Czy czujesz się posłany, aby wszędzie głosić Ewangelię? Dałeś 

świadectwo, zadbałeś o formację uczestników, pomogłeś 

potrzebującemu, pomodliłeś się za drugą osobę? Doskonale! Masz 

już dosyć? Odetchnij chwilę! Znajdą się osoby, które Ci pomogą w 

tym czasie. Ale nie zatrzymuj się. Wstań! Zobacz ile osób szuka 

Twojej pomocy. Miej swój udział w Ewangelii. 
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Rdz 1, 1-19;  
Ps 104 (103),1-2a.5-
6.10.12.24 i 35c (R.: por. 
31b);  
{Mt 4, 23};  
Mk 6, 53-56 

Rozpoznać Jezusa dziś. Rozpoznać i przychodzić do Niego z tym co 

w moim życiu potrzebuje uzdrowienia. By tylko się Go dotknąć. 

Czy jest to możliwe dla mnie dziś jak było dwa tysiące lat temu dla 

mieszkańców Genezaret? Rozpoznać i dotknąć Jezusa, … Zatem 

wykonać wysiłek, podjąć działanie, ale jednocześnie pozostawić 

Jezusowi przestrzeń, by był obecny i działał w moim życiu tak jak 

chce. 
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Wsp. św. Scholastyki, 
dziewicy. 

Rdz 1, 20 – 2, 4a;  
Ps 8, 4-9 (R.: por. 2a);  
{Ps 111, 7b. 8a};  
Mk 7, 1-13 

Bóg rzekł, czyli wypowiedział Słowo - i stwarzał. Wszystko, co 

stworzył było bardzo dobre. Mnie też stale Bóg stwarza. Kieruje do 

mnie Słowo. Czy pozwalam się temu Słowu tworzyć - czy jak 

faryzeusze i uczeni w Piśmie ja je przetwarzam? 
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Rdz 2, 4b-9.15-17;  
Ps 104 (103), 1-2a.27-
28.29b-30 (R.: por. 1a);  
{por. J 17, 17};  
Mk 7, 14-23 

Dzisiejsze Słowo jest niesamowite! Najpierw opis stworzenia świata 

i człowieka. Wow! Bóg stworzył to wszystko dla mnie! A zaraz za 

tym pięknym opisem, ..., kubeł zimnej wody. Wszystko co niszczy 

człowieka i wstrzymuje go w marszu do świętości pochodzi 

z wnętrza. Jestem Bożym Dzieckiem, stworzonym na obraz 

i podobieństwo Stwórcy! Nie mogę jednak zapomnieć, że w moim 

sercu tkwią rany grzechu, który próbuje zniszczyć to co Boże we 

mnie. Tylko w bliskości z Jezusem te rany mogą zostać uleczone, 

tylko on zna drogę powrotną do Domu. Przed nami kawał drogi do 

Nieba. Jak blisko Jezusa się trzymasz? 
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Rdz 2, 18-25;  
Ps 128 (127), 1-5 (R.: 
por. 1a);  
{por. Mt 11, 25};  
Mk 7, 24- 30 

Kobieta nie odwróciła się od Jezusa, nie obraziła się za psy. 

Ważniejsza była miłość – do córki. Wytrwała w szorstkim i trudnym 

dialogu. Odrzekła. A w końcu, wróciwszy do domu zastała córkę 

zdrową, czyli doświadczyła mocy uzdrawiającej Jezusa. 
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Rdz 3, 1-8;  
Ps 32 (31), 1-2.5-7 (R.: 
por. 1a);  
{por. Dz 16, 14b};  
Mk 7, 31-37 

Czy nie czujesz się czasem ośmieszany przez Jezusa? Czy nie 

wydaje Ci się, że to, czego od Ciebie wymaga jest głupie, a to, co 

dzieje się w Twoim życiu, to zaiste Boży żart? 

Pomyśl co czuł głuchoniemy z dzisiejszej Ewangelii, gdy Jezus go 

uzdrawiał. Czy Pan naprawdę nie miał lepszego sposobu? Czy masz 

w sobie tyle wiary i otwartości, by przyjąć Boży sposób działania 

w Twoim życiu? 
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Święto świętych Cyryla, 
mnicha, i Metodego, 
biskupa – patronów 
Europy. 

Dz 13, 46-49;  
Ps 117 (116), 1-2 (R.: 
por. Mk 16, 15);  
{Łk 4, 18};  
Łk 10, 1-9 

Pan posyła Ciebie dziś. Nie tylko do Twojej grupy oazowej. Nie 

tylko do ludzi, którzy chcą słuchać, którzy wiedzą, co możesz im 

ofiarować. Posyła Cię między wilki, do ludzi, którzy są zagubieni, 

zatraceni w swoim „teraz” i wrogo nastawieni do wszystkiego, co 

jest inne. Pan pragnie, abyś także im pokazał Jego Miłość. I nie 

obawiaj się, że nie masz wystarczających umiejętności, siły czy 

talentów. Apostołowie nie potrzebowali nawet sandałów. Pan o nich 

dbał. Pozwól i Ty mu się prowadzić. Dziś. 
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6. Niedziela zwykła.  

Kpł 13, 1-2.45-46;  
Ps 32,1-2.5 i 11 (R.: por. 
7);  
1 Kor 10, 31-11,1;  
{Mt 4,23};  
Mk 1,40-45 

Trędowaty czyli wykluczony. Zepchnięty poza pole mojego 

widzenia. Trędowaty bezimienny lub ten dobrze znany, ale 

z różnych (czasem bardzo ważnych) powodów usunięty z mojego 

życia. Może dziś jest dobra okazja, by zrobić krótki przegląd 

naszych trędowatych. Może któryś z nich wróci w pole mojego 

widzenia. Choćby tylko po to by zatroszczyć się o niego moją 

modlitwą. Może to będzie pierwszy krok. 
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Rdz 4, 1-15.25;  
Ps 50 (49), 1.8.16b-
17.20-21 (por. 14a);  
{Hbr 4,12};  
Mk 8,11-13 

Opowieść o Kainie i Ablu pokazuje jak bardzo zazdrość potrafi 

zaślepić serce ludzkie. Zaczyna się niewinnie. Najpierw pojawia się 

niewielka myśl „czemu on ma więcej niż ja?”, „jak to jest, że jemu 

wszystko się udaje?”, „czemu jego bardziej lubią?”, itp. Jeśli myśl 

nie zostanie zdławiona w zarodku przeradza się w silniejsze uczucie, 

które potrafi zatruć relacje do tej pory zdrowe i bliskie. Tylko miłość 

jest odpowiedzią i lekarstwem. Tylko w miłości trzeba nam szukać 

ratunku. Bo miłość łaskawa jest i miłość nigdy nie zazdrości. – Czy 

kochasz? 
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Rdz 6, 5-8; 7, 1-5.10;  
Ps 29 (28), 1-2.3ac-4.9-
10 (por. 11b);  
{Por. Dz 16,14b};  
Mk 8,14-21 

„Macie oczy, a nie widzicie: macie uszy, a nie słyszycie?” To 

pytanie Jezus zadał nie tylko swoim uczniom, którzy – mimo wielu 

znaków – wciąż nie wierzyli w Jego wszechmoc. Pan zadawał je 

również przed wiekami tym, którzy żyli „w wielkiej niegodziwości”. 

Stawia je również mi, właśnie w tej chwili. Czego nie widzę? Od 

czego odwracam mój duchowy wzrok? 

  Okres Wielkiego Postu 
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Środa Popielcowa. 

Jl 2, 12-18;  
Ps 51 (50), 3-6a.12-14 i 
17 (R.: por. 3a);  
2 Kor 5, 20 – 6, 3;  
{Jl 2, 13};  
Mt 6, 1-6.16-18 

Bóg zaprasza nas do pełnego nawrócenia naszego serca i pojednania 

z Nim. Pokazuje, że bez bliskości z Nim, wszystko w naszym życiu 

się sypie. Łaska Boża wzbudza w nas dziś tęsknotę za Jezusem – 

przyjmijmy ją z wdzięcznością. Niech to pragnienie bycia jak 

najbliżej Zbawiciela nas męczy, odziera z pychy 

i samowystarczalności. I wreszcie niech ta tęsknota zaowocuje 

konkretną przemianą życia. „Wysławiajmy Pana, bo jest dobry – bo 

Jego miłosierdzie trwa na wieki”. 

1
9
.0

2
 

Pwt 30, 15-20;  
Ps 1, 1-4 i 6 (R.: Ps 40 
(39), 5a);  
{Mt 4, 17};  
Łk 9, 22-25 

Zatracić siebie to największa szkoda jaką może ponieść człowiek na 

tym świecie. Jakie to zadziwiające – w czasach gdy potrzeby 

człowieka urastają do najważniejszej kwestii i są głównym punktem 

odniesienia – tak mało zajmuje nas nasza duchowość/nasze 

zbawienie/nasze poukładanie się z Panem Bogiem. Ależ to pokrętnie 

nam zadane. A Jezus mówi: musisz stracić, by zyskać! I tu zaczyna 

się problem. 
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Iz 58, 1-9;  
Ps 51 (50), 3-6.18-19 (R.: 
por. 19b);  
{Am 5, 14};  
Mt 9, 14-15 

Istotą postu jest mieć cel wyższy niż samo wyrzeczenie. Prorok 

Izajasz wytyka Izraelitom, że ich poszczenie jest związane tylko 

z praktyką, że nie wprowadza niczego nowego, nie przynosi 

wolności! Chrystus z kolei pokazuje, że istotą postu jest dążenie do 

większej Jego obecności – uczniowie Jezusa nie musieli pościć 

dopóki Jezus był ciałem wśród nich, dopóki mieli obok siebie Pełnię 

Dobra. My potrzebujemy postu, bo wciąż zbaczamy z drogi na 

której On jest. Potrzebujemy takich wyrzeczeń, które przybliżą nas 

do Niego. Jaki będzie mój Wielki Post? Czy podejmuję takie 

wyrzeczenie, które wnosi realne dobro w moje życie? Czy to 

postanowienie jest konkretne, abym mógł je weryfikować? 
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Iz 58, 9b-14;  
Ps 86 (85), 1-6 (R.: por. 
11);  
{Ez 33, 11};  
Łk 5, 27-32 

Chcę zostawić swoją ciemność, nie zajmować się nią. Pan mnie 

uzdrowi, On to dziś obiecuje, ale potrzebuje, abym wstał, odciął się 

od tego, co mnie najbardziej uwiera i poszedł za Nim. Poszedł 

słuchając Jego pouczenia, a nie pouczał innych. Poszedł poznając 

Prawdę, a nie uciekał od niej. Poszedł dzieląc się sobą, a nie 

oczekiwał na dar od innych. Jutro, w dzień szabatu, usiądę z moim 

Bogiem przy stole i postaram się nie omawiać swoich spraw, 

pozwolić Jemu prowadzić to spotkanie. Czekam na dzień rozkoszy. 
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1. Niedziela Wielkiego 
Postu.  

Rdz 9, 8-15;  
Ps 25 (24), 4-7c.8-9 (R.: 
por. 10);  
1 P 3, 18-22;  
{Mt 4, 4b};  
Mk 1, 12-15 

Duch wyprowadza Cię na pustynię. Jak spędzisz ten czas, żeby po 

40 dniach żyć bliżej Słowa, bardziej ufać i z większą mocą głosić 

Królestwo Boże? 

2
3
.0

2
 

Kpł 19, 1-2.11-18;  
Ps 19 (18), 8-10 i 15 (R.: 
por. J 6, 63b);  
{2 Kor 6, 2b};  
Mt 25, 31-46 

Słowa z Księgi Kapłańskiej brzmią jak wyliczone rozkazy. Ale 

w rzeczywistości są dokończeniem zdania: Jeśli będziesz kochać ... 

Można je zatem traktować jako codzienny rachunek sumienia, bo 

opisują człowieka, który żyje miłością AGAPE. 

2
4
.0

2
 

Iz 55, 10-11;  
Ps 34 (33), 4-7.16-19 (R.: 
por. 18);  
{Mt 4, 4b};  
Mt 6, 7-15 

Słowo ma moc. Każde słowo. Zarówno Słowo Pana Boga, pełne 

miłości, jak i słowa zawistne, kłamliwe i obmawiające. Słowa mogą 

czynić dobro albo być puste, niszczyć albo budować. Jakie były 

moje słowa dzisiaj? A jakie były na przestrzeni ostatniego tygodnia? 

Co dobrego uczyniły? 
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Jon 3, 1-10;  
Ps 51 (50), 3-4.12-13.18-
19 (R.: por. 19);  
{Jl 2, 13};  
Łk 11, 29-32 

Znak Jonasza mówi mi o trzech sprawach: po pierwsze, Bóg nie 

wątpi we mnie i w zadanie które mi powierza, nawet jeśli przed Nim 

uciekam, wypieram się Go. Bóg mówi po raz drugi. Druga rzecz – 

znak Jonasza jest odpowiedzą na również moje żądanie znaku. 

Głoszone słowo o zbawieniu i potrzebie nawrócenia to sedno misji 

Jezusa – nie zaś uzdrowienia i cudowne podarki. Po trzecie – tym 

jedynym znakiem Jonasza mogę być ja sam. Mogę być jedynym 

znakiem, który zostanie usłyszany przez człowieka, którego 

spotkam. 
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Est (Wlg) 14, 1.3-5.12-
14; {Est (BT) 4, 17ka.17l-

17m.17r-17ua};   
Ps 138 (137), 1-3.7c-8 
(R.: por. 3a);  
{Ps 51, 12a.14a};  
Mt 7, 7-12 

Kto prosi, otrzymuje. Czy to słowo działa także w moim życiu? Jaka 

jest moja reakcja na prośby drugiego człowieka? Czy potrafię wyjść 

poza swój egoizm i pomóc? A ja sam czy potrafię prosić czy każę 

innym domyślać się, że czegoś potrzebuję? „Wszystko więc, co 

byście chcieli, żeby ludzie wam czynili, i wy im czyńcie”. 
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Ez 18, 21-28;  
Ps 130 (129),1-8 (R.: por. 
3);  
{Ez 33, 11};  
Mt 5, 20-26 

Życie w bliskości, w zależności z innymi nie jest łatwą drogą. 

Poznaję siebie właśnie najgłębiej w relacji z drugim człowiekiem. 

Wtedy okazuje się, że nie jestem takim wspaniałym i sprawiedliwym 

człowiekiem jak wcześniej myślałem/-łam, … Pragnę spojrzeć na te 

szczególnie trudne dla mnie osoby jak na łaskę. Dzięki nim mogę 

nieustannie nawracać się, podejmować pracę we współpracy 

z Bogiem na drodze pojednania z samym sobą, z innym 

człowiekiem, z Bogiem. 
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Pwt 26, 16-19;  
Ps 119 (118), 1-2.4-5.7-8 
(R.: por. 1);  
{2 Kor 6, 2b};  
Mt 5, 43-48 

W pierwszym czytaniu aż trzy razy pojawia się słowo „dziś”, 

a w aklamacji dwa razy słowo „teraz”. Pewnie jeszcze nie dziś, 

pewnie jeszcze nie teraz będziesz doskonały jak Ojciec niebieski. 

Jednak już dziś, już teraz możesz się modlić. Każdy moment życia 

przeżywać jako Boże dziś, Boże teraz. Bóg poprzez modlitwę będzie 

Cię udoskonalał w miłości. Zacznij już dziś, już teraz – od modlitwy 

za nieprzyjaciół. Modlitwa jest podstawową formą miłości, która 

otwiera na kolejne. 
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2. Niedziela Wielkiego 
Postu.  

Rdz 22, 1-2.9-13.15-18;  
Ps 116B (115), 10.15-19 
(R.: Ps 116 (114), 9);  
Rz 8, 31b-34;  
{Mt 17, 7};  
Mk 9, 2-10 

Zauważyłeś, że w mowie Boga do Abrahama, nie ma ani razu słowa: 

zabić?! Abraham sam dochodzi do takiego wniosku. Jego 

przywiązanie do syna i jego ojcostwa jest tak wielkie, że jedyne 

rozwiązanie w odcięciu się od niego widzi w unicestwieniu tego, 

którego dostał od Boga. Jahwe nie spieszy się z korektą tego błędu. 

Pozwala, aby w drodze na wzgórze Abraham oczyścił swoje serce, 

odwiązał sie od syna i złożył ofiarę przede wszystkim ze swego 

ojcostwa. Nawrócenie serca Abrahama Pan Bóg błogosławi 

tysiąckrotnie! A Ty? Co/kto jest Twoim Izaakiem, którego masz 

oddać Bogu? (nie zabić!) 

2
.0

3
 

Dn 9, 4b-10;  
Ps 79 (78), 8-9.11.13 (R.: 
por. Ps 103 (102), 10a);  
{Am 5,14};  
Łk 6, 36-38 

Czego oczekuję od ludzi, których dziś spotkam? Pomocnej dłoni, 

troski, wyrozumiałości, przebaczenia, a może po prostu zwyczajnej 

życzliwości? Te moje oczekiwania stają się dziś dla mnie zadaniem. 

Ja mam taki być. „Odmierzą wam bowiem taką miarą jaką wy 

mierzycie.” 
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Iz 1, 10.16-20;  
Ps 50 (49), 8-9.16b-
17.21.23 (R.: por. 23b);  
{Ez 18, 31};  
Mt 23, 1-12 

Każdy z nas ma w sobie coś z faryzeusza, nie umiemy kochać jak 

Jezus, wciąż uczymy się służyć i być dla drugiego człowieka. 

Którą ze swoich faryzejskich cech najbardziej chciałbym zmienić? 

Jak mogę to zrobić? 

Zastanów się nad małymi krokami ku przemianie, nie wkładaj na 

swoje plecy ciężarów nie do uniesienia. 
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Święto św. Kazimierza, 
królewicza. 

Syr 51, 13-20;  
Ps 16 (15), 1-2a.5.7-8.11 
(R.: 5a);  
Flp 3, 8-14;  
{J 15, 16};  
J 15, 9-17 

Czy słuchasz? Jak często pytasz i boisz się usłyszeć odpowiedzi? 

Lub Twoje myśli zagłuszają wszystko wokół. Syracydes tylko 

trochę nakłonił ucha i otrzymał to, o co prosił. Nie zagaduj dziś 

ciszy. Pozwól, by Pan mówił do Ciebie i rozradował Twoje serce. 
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Jr 17, 5-10;  
Ps 1, 1-4.6 (R.: por. 40 
(39), 5a);  
{por. Łk 8, 15}; 
Łk 16, 19-31 

Dziś chyba niczego więcej nam nie trzeba, niż zagłębić się 

w mądrość płynącą z pierwszego zdania liturgii słowa. To prawda. 

Nieszczęśliwy jest człowiek, który całą nadzieję pokłada 

w człowieku i który widzi swoje szczęście w tym co materialne; 

w dobrobycie, wygodzie, zaszczytach, władzy, pięknie ciała – 

własnego i innych. Często od Pana odwraca swe serce, bo w tym 

natłoku rządz i dążeń nie ma już dla Niego miejsca. „Jest on 

podobny do dzikiego krzaka na stepie. Nie dostrzega, gdy 

przychodzi szczęście. Wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię 

słoną i bezludną”. 

6
.0

3
 

Rdz 37, 3-4.12-13a.17b-
28;  
Ps 105 (106), 16-21 (R.: 
por. 5a);  
{J 3, 16};  
Mt 21, 33-43.45-46 

Mówienie prawdy zwykle nie przysparza przyjaciół. Prawda w oczy 

kole. Prawda jest niewygodna dla tego, kto jej słucha. Ale jest ona 

jedynym środkiem do ocalenia drugiego człowieka. Prawda 

wyzwala. Choć nie od razu i nie bezboleśnie. Chrześcijanin, 

animator ma być człowiekiem głoszącym prawdę, właśnie dlatego, 

że nikt inny tego nie robi. I choć wiąże się z tym ucisk, 

prześladowanie, czasem śmierć „towarzyska”, to słowo prawdy 

zasiane teraz, w przyszłości może okazać się dla kogoś zbawienne. 
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Mi 7, 14-15.18-20;  
Ps 103, 1-4.9-12;  
{Łk 15, 18}; 
 Łk 15, 1-3.11-32 

Przypowieść o miłosiernym ojcu wydaje się bardzo „oklepana”. 

Zawsze kiedy słyszę ten tekst, zadaję sobie pytanie: „którym 

z synów jestem dzisiaj?”. Dziś proponuję zobaczyć siebie jako 

wyczekującego ojca. Jest to człowiek, który przez kilkanaście lat 

swojego życia z niesamowitą pieczołowitością pielęgnował swój 

najcenniejszy skarb. Pewnego dnia ten skarb utracił. On jednak nie 

załamał się, ale jego oczekiwanie na powrót skarbu było bardzo 

aktywne. Działał, można by rzec – walczył. Jak wygląda Twoja 

walka duchowa o to, co utraciłeś? Jak wygląda Twoja walka 

o wyzwolenie od grzechu, o powrót łaski? 
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3. Niedziela Wielkiego 
Postu.  

Wj 20 1-17;  
Ps 19 (18), 8-11 (R.: por. 
J 6, 68b);  
1 Kor 1, 22-25;  
{J 3, 16};  
J 2, 13-25 

Jak bardzo nasze serca i umysły są nieskłonne do tego, by uwierzyć, 

że Prawo Pana jest naszą twierdzą, wolnością, radością 

i pokrzepieniem duszy. Tak trudno do nas dociera, że Jezus jest 

naprawdę dobry i chce naszego dobra, a nie ograniczenia naszej 

swobody. Pokusa bycia „mędrkiem”, który uznaje Przykazania Boże 

za głupstwo dotyka każdego z nas i zabija w nas wiarę. Tę wiarę, 

w mocy której Apostołowie „uznali wszystko za śmieci, byleby 

pozyskać Chrystusa”. 
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2 Krl 5, 1-15a;  
Ps 42 (41), 2-3; Ps 43 
(42), 3.4 (R.: por. Ps 42 
(41), 3);  
{Ps 130 (129), 5.7}; 
 Łk 4, 24-30 

Co tak oburzyło faryzeuszy w przykładach jakie podał Jezus? Skąd 

taki gniew? Może zabolało to, że Bóg naprawdę widzi nasze czyny 

i nasze wnętrze i potrafi nas trafnie osądzić? A może ubodło ich to, 

że to biedni, wykluczeni spoza Izraelskiego plemienia dostępują 

łaski? Trudno poznać ich serca i ich myśli, ale znamy nasze. Jakie 

oskarżenie w tym tekście jest skierowane do nas? Jak to Słowo nas 

doświadcza? Co zrobimy z tym gniewem, który w nas się rodzi? 
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Dn 3, 25.34-43;  
Ps 25 (24), 4-7c.8-9 (R.: 
por. 7);  
{Jl 2, 13};  
Mt 18, 21-35 

Sytuacje bez wyjścia często przybliżają nas do Boga, bo nie mamy 

innej sensownej możliwości jak tylko zwrócić się do tego, który 

może wszystko. A jak jest z sytuacjami w których mam wyjście? 

Czy będę jak Izraelici szukający nowych bożków, jak sługa, który 

wtrącił kolegę do więzienia za 100 denarów, czy nadal będę zwracał 

się do Boga kładąc przed nim całego siebie i wszystko co mam? 
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Pwt 4, 1.5-9;  
Ps 147, 12-13.15-16.19-
20 (R.: por. 12a);  
{J 6, 63b.68b};  
Mt 5, 17-19 

Co to znaczy wypełniać Prawo? Czy tylko Je przestrzegać? A może 

raczej nieustannie strzec swojej duszy, patrzeć czy mieści się ona 

w Bożej Sprawiedliwości, jak woda w naczyniu? Czy moje życie 

i moja dusza stają się treścią Bożej woli? Czy są wodą, która 

wypełnia naczynie, a nie je przepełnia?  
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Jr 7, 23-28;  
Ps 95 (94), 1-2.6-9 (R.: 
por. 7c-8a);  
{Jl 2, 13};  
Łk 11, 14-23 

Kiedy ktoś jest niemy to znaczy, że nie ma relacji z drugim 

człowiekiem. Pragnieniem Pana Boga jest nasze bycie w relacji, 

z Nim i z ludźmi, których stawia na naszej drodze. Czy spełniasz to 

boże pragnienie? Czy uczysz się mówić? Czy uczysz się słuchać? 

Pan Bóg mówi do Ciebie także, że strzeże swego dworu jak 

uzbrojony mocarz. Czy kiedy wybierasz Pana Boga masz w sobie 

taką ufność, że On zabezpiecza Twoje życie? 
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Oz 14, 2-10;  
Ps 81 (80), 6c-11b.14.17 
(R.: zob. 11 i 9a);  
{Mt 4, 17};  
Mk 12, 28b-34 

Stawanie przed Bogiem z pytaniami jest nam dobrze znane. Chcemy 

znać jego zdanie na temat najważniejszych decyzji naszego życia. 

Jezus bardzo konkretnie określa dwie najważniejsze aktywności 

chrześcijanina: słuchaj Boga, a będziesz potrafił kochać człowieka. 

To nie Jego Słowo ma się dostosować do naszego życia, ale nasze 

decyzje, czyny, myśli mają od Niego się zaczynać. To przepis na 

święte życie. 
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Oz 6, 1-6;  
Ps 51 (50), 3-4.18-21a 
(R.: Oz 6, 6);  
{Ps 95 (94), 8ab};  
Łk 18, 9-14 

„Łk 18, 9: Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są 

sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść.” 

Jak często czuję się lepszy od innych? Jak często ważę swoje 

grzechy w odniesieniu do innych? Przecież nie jestem pedofilem, 

nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, ... Nie jestem oszustem 

ani terrorystą. Ilu ja mam w swoim życiu ludzi, na których patrzę, 

jak faryzeusz na celnika? 

 


