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Rozważania: Diakonia Szkoły Animatora, skład: DKS WPraga 
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3. Niedziela Wielkiego Postu. 
Wj 3, 1-8a.13-15; Ps 103 
(102), 1-4.6-8.11 (R.: por. 8a); 
1 Kor 10, 1-6.10-12; {Mt 4, 
17};  
Łk 13, 1-9 

Mojżesz wypasał owce na pustyni. Na pustynnej i świętej górze 

przemówił do niego sam Bóg. Na pustyni Pan składa obietnicę, że 

wyprowadzi lud na żyzną ziemię. W miejscu, w którym panuje 

pustkowie dzieje się tak wiele. To na duchowym pustkowiu rodzi się 

nadzieja zmiany. Ale Nowy Testament poucza, by nie „polec na 

pustyni”. Jak to zrobić? Nie tęsknić za tym, co było, ale za tym, co 

dopiero przyjdzie – patrzeć w stronę Kannan, nie Egiptu. 
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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 

Pan Bóg działa tak, jak On chce. Nie według moich pomysłów, często 

nie tak, jak bym chciał. Czasem zapominam, że też jest osobą. Też 

ma plany, zamiary, pomysły. I być może mówi do mnie właśnie teraz, 

w sposób, którego się nie spodziewam.  
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Dn 3, 25.34-43; Ps 25 (24), 4-
6.7b-9 (R.: por. 7); {Jl 2, 13};  
Mt 18, 21-35 

Azariasz staje dziś przed Panem w postawie pokory. Doskonale zdaje 

sobie sprawę, że nie ma nic, z czego mógłby złożyć ofiarę. Wie też 

jednak, że nigdzie indziej nie znajdzie miłosierdzia. Tak my 

przychodzimy do Pana w każdym sakramencie pokuty i pojednania. 

A jak traktuję tych, którzy przychodzą do mnie? Czy potrafię 

otrzymane miłosierdzie „przekazać dalej”? Czy potrafię spojrzeć 

z miłosierdziem ponad słabości i braki mojego brata czy siostry 

i wybaczyć siedemdziesiąty raz? 
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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 

„Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić”. Czasownik „wypełnić” – 

zdaniem biblistów – w tym miejscu ma potrójne znaczenie: W Jezusie 

wypełniają (1) się obietnice Starego Testamentu. On wypełnia (2) 

Boże prawo zawarte w Dekalogu. I, przede wszystkim, wypełnia (3) 

sobą – uzupełnia, doprowadza do pełni – nadaje staremu prawu 

prawdziwy sens. 

3
.0

3
 

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

Posłuszeństwo jest największą cnotą i jedyną drogą do świętości. 

Wymaga odwrócenia się od siebie i poddania się Bogu. Jest ściśle 

związane z nawróceniem. Brak posłuszeństwa Bogu i Kościołowi to 

pewna droga do samotności i oderwania od Źródła Światła. Jeśli 

trudno ci być posłusznym Słowu Bożemu, przykazaniom, 

Kościołowi, spytaj siebie dlaczego? Czy to nie Twoja buta, 

samowystarczalność i pycha chcą zapanować nad Tobą? Jeśli tak, jest 

to pora się nawrócić, zmienić swoje myślenie. Teraz jest najlepszy na 

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

Jesteśmy prowadzeni do służby, do odnajdywania swojego życia 

w postawie uniżenia, służenia innym. I w tym wszystkim poruszające 

jest słyszeć, że Jezus już nawet nie nazywa nas sługami. On nazywa 

nas przyjaciółmi. Bo powiedział nam wszystko o Bogu, o Ojcu i Jego 

miłości do nas. Słudzy wykonują polecenia nie doszukując się w tym 

sensu ani znaczenia. My szukamy miłości. 
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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 

„Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż 

całopaleń.” Przypatrz się swojej posłudze. Czy służba innym buduje 

w tobie miłość do Boga, do siebie i do bliźnich? Gdy się poświęcasz, 

zwróć uwagę, aby to miłość mówiła co robić, abyś nie odkrył nagle, 

że bardzo blisko ci do faryzeusza z dzisiejszej przypowieści. 
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4. Niedziela Wielkiego Postu. 
Joz 5, 9a.10-12; Ps 34 (33), 2-
7 (R.: 9a); 2 Kor 5, 17-21; {Łk 
15, 18};  
Łk 15, 1-3.11-32 

,,O Jezu, ja jestem owieczką zbłąkaną, a Ty dobrym Pasterzem: 

w trosce i niepokoju o mnie podążyłeś moimi śladami […] ja jestem 

niestety owym synem marnotrawnym, który roztrwonił Twoje dobra 

[…] Doprowadziłem się do opłakanego stanu, gdyż uciekłem daleko 

od Ciebie, który jesteś Słowem, przez które wszystkie rzeczy zostały 

uczynione, bez którego wszystko jest złem, ponieważ jest nicością. Ty 

natomiast jesteś najbardziej kochającym Ojcem: przyjąłeś mnie 

uroczyście wówczas, gdy opamiętawszy się powróciłem do domu 

i znowu u Ciebie poszukałem schronienia, rzucając się w Twoje 

ramiona. Przyjąłeś mnie znów za syna, dopuściłeś mnie do swego 

stołu, do swych radości, uczyniłeś mnie ponownie swoim 

dziedzicem!...  

A Ty, o Jezu, byłeś zawsze dla mnie dobry, byłeś najłagodniejszym 

barankiem, nazwałeś mnie swym przyjacielem, patrzałeś na mnie 

z miłością nawet wtedy, gdy pogrążony byłem w grzechu [...]; 

wyrwałeś mnie śmierci, dając za mnie swe życie, zwyciężyłeś śmierć, 

a przyniosłeś mi życie i otworzyłeś mi raj. O miłości, miłości 

Jezusowa! Zwyciężyła ona wreszcie i sprawiła, że jestem z Tobą, mój 

Mistrzu, Przyjacielu, Oblubieńcze, Ojcze. Oto jestem w Twoim Sercu! 

Co chcesz, abym czynił?” (Jan XXIII: Dziennik duszy, rok 1900) 
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Wsp. św. Perpetuy i Felicyty, 
męczennic. 
Iz 65, 17-21; Ps 30 (29), 2.4-
6.11-12a.13b (R.: 2a); {Ps 130 
(129), 5.7};  
J 4, 43-54 

Uwierzyć Słowom Jezusa i spokojnie odejść do domu, tak jak 

człowiek z dzisiejszej Ewangelii. Spokojnie, bez lęku. Po prostu 

zaufać, że Bóg przemieni smutek w radość i wesele. Panie, tak bardzo 

chciałabym/chciałbym Tobie zaufać i Ciebie uwielbiać w tym co 

bolesne i trudne, nie oczekując niczego od Ciebie, a jednocześnie 

zawierzając wszystko Tobie. Nie chcę Panie narzekać. Uwielbiam 

Cię Panie we wszystkim, także w tym co trudne. 
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Ez 47, 1-9.12; Ps 46 (45), 2-
3.5-6.8-9 (R.: 8); {por. J 4, 
42.15};  
J 5, 1-3a.5-16 

4 tys. łokci to zaledwie ok. 2 km. Wypłynąć na głębię (Ez 47,5) to 

zatem … być blisko Źródła. Cudem przy sadzawce Jezus potwierdził, 

że tylko On jest Źródłem wody żywej, ożywiającej, życiodajnej. 

Płyniesz (wody chrzcielne!) w rocznicę Chrztu Polski, w Roku 

Miłosierdzia (krew i woda z Jego boku!) w nurcie Jezusa i Kościoła – 

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

Dziecko od dziecka uczy się danej rzeczy co najmniej 30 razy 

szybciej niż od dorosłego. Bo sposób w jaki starsze tłumaczy 

młodszemu jest bliższy jego rozumowaniu. Ja sam nie rozumiem i nie 

rozpoznaję woli Boga wobec siebie. Ale on znając powyższą prawdę 

wcześniej niż naukowcy, dał mi Syna który będąc człowiekiem wie 

jak wytłumaczyć rodzeństwu prawdę o Tacie. Dlatego patrzmy, 

słuchajmy i naśladujmy Tego, który przyszedł od Ojca. On 

doprowadzi nas do zrozumienia Jego woli. 
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Wj 32, 7-14; Ps 106 (105), 19-
23 (R.: por. 4a); {Ez 18, 31};  
J 5, 31-47 

Podejmuję się dobrej rzeczy, żeby było dobrze. Może czasami nie 

zastanowię się, o co w tym tak naprawdę chodzi, ale grunt, że wydaje 

się to dobre, może nawet „Boże”. Podobnie Żydzi chcieli oddać 

pokłon temu, który wyprowadził ich z Egiptu – intencja była dobra, 

gorzej z wykonaniem. A co z tymi, którzy „badali pisma”? Ich 

intencje też były dobre. Problem polega na tym, że nie rozpoznali 

istoty swych działań. A czy ja w swoich działaniach potrafię spotkać 

żywego Boga? 
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Mdr 2, 1a.12-22; Ps 34 (33), 
17-21.23 (R.: por. 19a); {J 6, 
63b.68b};  
J 7, 1-2.10.25-30 

Dzisiejsze słowo przedstawia Jezusa odrzuconego przez ludzi, którzy 

nie chcą przyjąć prawdy z jaką przybywa Zbawiciel. Zamknięci 

w swoim sposobie myślenia, w swoich oczekiwaniach, snując własne 

domysły nie potrafią otworzyć się na Bożą łaskę. Na początku 

Wielkiego Postu usłyszeliśmy słowa: „Nawracajcie się i wierzcie 

w Ewangelię”. Czy ten czas jest rzeczywiście czasem przyjęcia słowa 

Pana i przemiany mego serca? Jeszcze nie jest za późno, aby 

zawrócić, gdyż „Pan zawsze bliski dla skruszonych w sercu”. 
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Jr 11, 18-20; Ps 7, 2-3.9b-12 
(R.: por. 2a); {J 3, 16};  
J 7, 40-53 

Proste serce jest wielkim skarbem. Strażnicy z dzisiejszej Ewangelii 

nie rozpoznali w Jezusie Zbawiciela. Wyczuli jednak, że nikt jeszcze 

nie przemawiał tak jak On. Poruszył ich. Kapłani i faryzeusze, 

wywyższający się i wietrzący spisek, nie wyczuli nic. Módlmy się 

o dar prostego serca, które dostrzega ślady Boga w codzienności. 

Módlmy się, aby Słowo Jezusa codziennie poruszało intymną głębię 

każdego z nas. 

1
3
.0

3
 

5. Niedziela Wielkiego Postu. 
Iz 43, 16-21; Ps 126 (125), 1-
2.4-6 (R.: por. 3); Flp 3, 8-14; 
{Jl 2, 13};  
J 8, 1-11 

Dziś w modlitwie proś Jezusa, by ukląkł i na piasku napisał, czym 

zawiniłeś wobec Niego. Nie bój sie tych słów, to słowa wyzwolenia. 

Faryzeusze odeszli, bo odrzucili prawdę o sobie, o swoim życiu. Ty 

nie odchodź, pochyl sie nad tym. Oni odeszli, a ta która została – 

usłyszała: „Ja Ciebie nie potępiam”. Ty też to usłyszysz, ale przyjmij 

prawdę o sobie, prawdę opowiedzianą z miłości do Ciebie. 
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Dn 13, 41-62; Ps 23 (22), 1-6 
(R.: por. 4ab); {Ez 33, 11};  
J 8, 12-20 

„Świadczy o mnie Ojciec” – mówi Jezus. A co ja mogę powiedzieć? 

Czy to co sądzę, mówię, robię, to coś o czym Bóg może zaświadczyć, 

powiedzieć że jest w tym obecny? Starcy Izraelscy próbowali 

wykorzystać swój urząd żeby ukryć to, że sami świadczą o sobie, ale 

bardzo szybko ich kłamstwo wyszło na jaw. Jeśli ja w mojej rodzinie, 

pracy, wspólnocie będę głosił siebie i swoje pomysły, też szybko 

okaże się, że prowadzi to donikąd. Jezus wie skąd przychodzi i dokąd 

idzie, bo jest zapatrzony w Ojca. A ja? 
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Wsp. św. Klemensa Marii 
Hofbauera, prezbitera 
Lb 21, 4-9; Ps 102 (101), 2-
3.16-21 (R.: por. 2);  
J 8, 21-30 

„lud stracił cierpliwość” i to stało się dla niego źródłem grzechu. A co 

jest źródłem mojego grzechu? Nieufność? nieprawidłowe szukanie 

Boga? brak akceptacji obecnej sytuacji? „JA JESTEM” – powtarzaj 

dziś to Imię tyle razy, ile widzisz w sobie trudu, bałaganu, słabości, ... 

Duch Święty pomoże Ci uwierzyć w „JA JESTEM”. 
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Dn 3, 14-20.91-92.95; Dn 3, 
52-56; {J 3, 16};  
J 8, 31-42 

Żydzi w dzisiejszej Ewangelii uparcie twierdzili, że są ludźmi 

pobożnymi i wierzącymi. Tak się spięli w udowadnianiu swej 

„niewinności”, że przestali nawet zważać na pełne wyrzutu, ale 

i troski słowa Jezusa – a gdyby tylko przystopowali i zastanowili się 

nad ich sensem, być może zauważyliby niekonsekwencje swojego 

postępowania. Czy czasem i mi nie zdarza się tak przysłaniać prawdę 

własną jej definicją, że sam zaczynam już potrzebować wyzwolenia 

prawdziwą Prawdą? 
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Rdz 17, 3-9; Ps 105 (104), 4-9 
(R.: por. 8a); {Ps 95 (94), 
8ab};  
J 8, 51-59 

„Pan Bóg pamięta o przymierzu swoim”, a czy ja pamiętam 

o przymierzu, które zawarł ze mną Bóg? Jezus obiecał nam życie 

wieczne. Czy w codziennym zabieganiu i staraniach o doczesność 

pamiętam, że celem jest wieczność? Tylko zachowywanie bożej 

nauki może ustrzec nas od śmierci. 
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Jr 20, 10-13; Ps 18 (17), 2a-
6a.7 (R.: por. 7); {J 6, 
63b.68b};  
J 10, 31-42 

„Donieście, donieśmy na niego!” – łatwo nam to przychodzi, bo 

trudniej jest w sobie szukać przyczyny pustki, zagubienia i rosnącego 

smutku. A Chrystus objawia znaki, działa cuda codziennie – nie 

widzisz? Walczy o Ciebie. Czeka tylko, aż powiesz, szepniesz 

chociaż: Ratuj. I smutek zamienia się w radość. Bo Słowa Jego są 

duchem i życiem. 
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Uroczystość św. Józefa, 
oblubieńca Najświętszej 
Maryi Panny. 
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 

Bez wątpienia każdy z nas jest potomkiem. Jak często jednak 

myślimy o dziedziczeniu w kontekście wiary? Może dzisiejszy dzień 

warto uczynić dziękczynieniem za tych, którzy przekazali nam żywą 

wiarę? Warto także prosić o to, by i przez nasze działanie Bóg 

wzbudzał potomków. 

 


