
 

 

Oremus 5.02.2017 – 18.03.2017 

 

Rozważania: Diakonia Szkoły Animatora, skład: DKS WPraga 
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5. Niedziela zwykła. 
Iz 58, 7-10; Ps 112 (111), 4-7.8a.9 (R.: 4a); 1 Kor 2, 1-5; {J 8, 12}; Mt 5, 13-16 

Chcę tak żyć, by ludzie widząc moje dobre czyny chwalili Boga, który jest w niebie. Czy jest to 

możliwe? Znam siebie, moje słabości i niewierności. Boże Ty też mnie znasz. Panie proszę daj 

łaskę, by moje serce każdego dnia, nieustannie szukało Ciebie. Daj mi zdolność słuchania 

Twojego Słowa i łaskę wierności. Proszę o Twojego Ducha bym był/a solą ziemi i światłem dla 

świata. 
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Wsp. św. męczenników Pawła Miki i Towarzyszy 
Rdz 1, 1-19; Ps 104 (103), 1-2a.5-6.10.12.24.35c (R.: por. 31b); {Por. Mt 4, 23}; Mk 6, 53-56 

„Choroba ego kosmosu” – koncentracja na sobie aż do ignorowania innych, w łagodniejszej 

wersji: „pępka świata”, wokół którego wszystko ma się kręcić; „choroba autokreacji” – lansu, 

samospełnienia, aż do niszczenia innych i siebie; „choroba ciemności” – trudność 

w dostrzeganiu, iż stała się światłość. Jezus uzdrawia! Czyni kreatywnym w miłosierdziu 

kontemplatorem stworzenia i uczestnikiem zbawienia. 
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Rdz 1, 20 – 2, 4a; Ps 8, 4-9 (R.: por. 2ab); {Ps 119 (118), 36a.29b}; Mk 7, 1-13 

Prawo miało chronić ludzi przed nadużywaniem wolności, a tymczasem zasłoniło ją oraz miłość 

Bożą. Dlatego też Jezus gani faryzeuszów skupiających się na grzechu, a niedostrzegających 

miłości i łaski. Mi też to grozi! Dlatego dziś będę szukał/a w swoim otoczeniu piękna, którym 

obdarował mnie Bóg i uwielbię Jego imię przez … 

8
.0

2
 

Rdz 2, 4b-9.15-17; Ps 104 (103), 1-2a.27-28.29b-30 (R.: por. 1a); {Por. J 17, 17ba}; Mk 7, 14-23 

Zwróć uwagę na dwa zdania z dzisiejszych czytań „…aby uprawiał i doglądał [Eden]” oraz 

„z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd…”. Być może często zadajesz sobie pytanie, do 

czego stworzył / powołał mnie Pan? Gdzie szukać na nie odpowiedzi? Może wystarczy rozejrzeć 

się wokół i zrobić to, co mam do zrobienia dziś i rozejrzeć się też wewnątrz siebie 

w poszukiwaniu złych myśli, nierządu etc.? To już będzie krok do świętości. Czy nie jest to też 

krok do wypełnienia mojego powołania? 
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Rdz 2, 18-25; Ps 128 (127), 1b-5 (R.: 1b); {Jk 1, 21bc}; Mk 7, 24-30 

Historia przedstawiona w dzisiejszej Ewangelii jest dość enigmatyczna. Mało wiemy 

o Syrofenicjance i jej córce. Słowa, które kobieta słyszy w odpowiedzi na swoją prośbę wydają 

się bardzo „niejezusowe”. Są chłodne, niemiłe, wręcz upokarzające. Dlaczego Pan Jezus tak się 

do niej zwraca? On dobrze zna jej myśli i serce. Syrofenicjanka prosi o uzdrowienie dla córki, 

ale być może ta łaska potrzebna jest jej samej, a trudne słowa Jezusa mają temu służyć. 

Spotkanie z Jezusem musi być przełamaniem wszelkich barier, które oddzielają ją od łaski Pana. 

Jest stanięciem w pokorze, w postawie żebraka, ale też w ufności i wierze, że miłosierny Pan, 

mimo tej pozornie surowej odpowiedzi, nie pozostanie obojętny. 
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Wsp. św. Scholastyki, dziewicy. 
Rdz 3, 1-8; Ps 32 (31), 1b-2.5-7 (R.: por. 1b); {Por. Dz 16, 14b}; Mk 7, 31-37 

Trwanie w grzechu potrafi odebrać nam słuch i mowę – skoncentrować na sobie i zamknąć 

w klatce swoich własnych przeżyć i czarnych myśli. Chowamy się wtedy przed ludźmi i Bogiem, 

błądząc w labiryncie, w którym nie widać światła. Jezus pragnie otwierać nam oczy i być blisko 

nas w każdej sytuacji. Nie uciekajmy przed Jego głosem, ale z ufnością wyznajmy mu grzechy 

w konfesjonale, aby mógł nas ocalić. 
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Rdz 3, 9-24; Ps 90 (89), 2.4-6.12-13 (R.: por. 1b); {Mt 4, 4b}; Mk 8, 1-10 

Siedem chlebów i siedem koszów. Siedem to liczba mówiąca o doskonałości i obfitości. Pełna 

symboliki przypowieść mówi nam, że w Jezusie jest obfitość łaski i w Nim odnajdziemy naszą 

pełnię. Zebrane ułomki chlebów to znak tych łask, których już nie jesteśmy w stanie przyjąć. Jak 

odnajdujemy się w tym nadmiarze? 
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6. Niedziela zwykła.  
Syr 15, 15-20; Ps 119 (118), 1-2.4-5.17-18.33-34 (R.: por. 1); 1 Kor 2, 6-10; {Por. Mt 11, 25}; Mt 5, 17-37 

Zasady, które dają nam Przykazania, Kościół, wspólnota, są potrzebne. Jest to jednak tylko 

podstawa. Jezus pokazuje jak na tej podstawie budować relację w której Bóg dotyka każdego 

miejsca mojego życia, a nie jedynie tych określonych zasadami. W prawie jest ukryta mądrość 

Boża. „Co zechcesz, po to wyciągniesz rękę”. 
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 Rdz 4, 1-15.25; Ps 50 (49), 1bcd.8.16b-17.20-21 (R.: por. 14a); {J 14, 6}; Mk 8, 11-13 

Bóg chce być z nami blisko ... Pyta nas, poucza, prowokuje sytuacje. Tylko czy my chcemy być 

blisko? Czy raczej szukamy Jego, czy może znaków, dowodów, korzyści? 
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Święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa - patronów Europy. 
t6: Dz 13, 46-49; Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15); {Łk 4, 18}; Łk 10, 1-9 

Pamiętasz swoją pierwszą reakcję na objawienie Ci Miłości Bożej, gdy jeszcze byłeś 

„poganinem”? A może doświadczyłeś widocznej zmiany w swoich uczestnikach, 

bierzmowanych, gdy zaczęli dostrzegać, że są przeznaczeni do życia wiecznego? Czy nie były 

to, podobnie do pogan z pierwszego czytania, reakcje pełne radości? Co wtedy czułeś, będąc 

animatorem? Czy pielęgnujesz w swoich uczestnikach – zarówno tych, z którymi masz stały 

kontakt, jak i tych rzadziej spotykanych – zasiane ziarno Bożego Słowa? 
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Rdz 8, 6-13.20-22; Ps 116B (115), 12-15.18-19 (R.: por. 17a); {Por. Ef 1, 17-18}; Mk 8, 22-26 

„Tam przyprowadzili [...] i prosili [...]” Kto to był? Uczniowie, którym zależało na uzdrowieniu 

niewidomego. Czego możemy dziś uczyć się od uczniów Jezusa? Po pierwsze wiary w cuda. Po 

drugie tego, że wiedzieli, że nie zrobią tego własnymi siłami, że oddają to uzdrowienie Jezusowi. 

Po trzecie – proszą. Czy ja, gdy widzę na swojej drodze niewidomego, zagubionego duchowo 

człowieka wierzę w cud jego uzdrowienia? Czy przyprowadzam go do Jezusa, czy próbuję 

wszystko własnymi siłami? Czy troszczę się o tego człowieka prosząc za niego w modlitwie? 
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Rdz 9, 1-13; Ps 102 (101), 16-21.29.22-23 (R.: por. 20b); {Por. J 6, 63c.68c}; Mk 8, 27-33 

W dzisiejszych czytaniach Pan Bóg odnawia swoje przymierze. Tak jak na początku czasów 

zawarł je z Adamem, tak potem odnowił z Noem. Poddaje nam ziemię. Czyni nas ukochanym 

stworzeniem. Daje tylko jedną przestrogę. Prosi nas o zaufanie, o to byśmy się od Niego nie 

odwracali, wierzyli Jego przymierzu, Jego Słowu. Czy umiesz dotrzymać tego jednego w zamian 

za wszystko? 
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Rdz 11, 1-9; Ps 33 (32), 10-15 (R.: por. 12); {J 15, 15b}; Mk 8, 34 – 9, 1 

Świat stawia nam coraz więcej wyzwań i my sami chcemy więcej, wymagamy więcej, bierzemy 

na siebie więcej obowiązków. Konstruktorami wieży Babel byli ludzie, którzy chcieli właśnie 

więcej ... A może by tak chcieć mniej, ale żyć bardziej? Zaprzeć się swoich pragnień i żyć 

prostym, skromnym życiem Cieśli z Nazaretu? Uwolnić się od pogoni za więcej, by docenić 

mniej. 
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Hbr 11, 1-7; Ps 145 (144), 2-5.10-11 (R.: por. 1c); {Por. Mk 9, 7}; Mk 9, 2-13 

Wiara jest rzeczywistością nieuchwytną. Nie można jej nigdy do końca udowodnić ani 

zracjonalizować. Wiele też rzeczy które dzieją się w naszym życiu można zrozumieć tylko 

patrząc przez wiarę. Wierząc naprawdę, zawsze pragnę czegoś więcej, bardziej – zawsze  tęsknię 

za Panem Bogiem przemieniającym się na górze oraz dostrzegam Go wszędzie wokół. 
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7. Niedziela zwykła 
Kpł 19, 1-2.17-18; Ps 103 (102), 1b-4.8.10.12-13 (R.: por. 8a); 1 Kor 3, 16-23; {1 J 2, 5}; Mt 5, 38-48 

Kto ma być święty? Ja? Staram się być dobrym człowiekiem, ale żeby świętym? A przecież do 

tego przeznaczył mnie Bóg – mój Stwórca. Sprawił, że Jego Duch mieszka w moim ciele, karmi 

mnie Ciałem i Krwią Swego Syna. Jestem więc w pełni wyposażony do życia w świętości. Tylko 

czy tego właśnie pragnę? 
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Syr 1, 1-10; Ps 93 (92), 1.2.5 (R.: por. 1a); {Por. 2 Tm 1, 10b}; Mk 9, 14-29 

Może zmagam się z jakimś grzechem od lat, i myślę sobie, że taki już jestem, że tak ma być, że 

Bóg mnie takim stworzył. BZDURA! Pan mnie stworzył jako człowieka wolnego, na swój obraz 

i podobieństwo. To ja sam się od Niego oddaliłem. A teraz może nie potrafię do Niego wrócić, 

a wystarczy tylko jedno, wystarczy spojrzeć w górę (odwrócić się od swoich słabości), gdzie 

źródło ma Łaska i zawołać WIERZĘ. 
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Syr 2, 1-11; Ps 37 (36), 3-4.18-19.27-28b.39-40 (R.: por. 5b); {Ga 6, 14}; Mk 9, 30-37 

Czy umiesz być sługą? Czy chcesz służyć? Gdzie najtrudniej Ci dawać siebie? Czy nie tam, 

gdzie właśnie najbardziej powinieneś? Łatwo przychodzi nam pozorowanie – branie najlżejszej 

pracy pod pretekstem „służby”. Posługi na OMSA? Na pewno nie śniadanie! Pomoc w domu? 

Przecież pracuję, mam sesję, jestem tam tylko na noc, też muszę odpocząć. Spróbuj dać więcej, 

zaskocz siebie, zobacz ile zyskasz! 
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Święto katedry św. Piotra Apostoła 
t6: 1 P 5, 1-4; Ps 23 (22), 1-6 (R.: por. 1); {Mt 16, 18}; Mt 16, 13-19 

Być żywym przykładem dla stada – oto wyzwanie, które stawia przed Starszymi – czyli nami – 

św. Piotr. Wymienia przy okazji kilka negatywnych przykładów pasterzy, ale znamy 

i pozytywne. Takie, za którymi sami chcielibyśmy iść … Stawajmy się takimi i my. 
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Wsp. św. Polikarpa, biskupa i męczennika 
Syr 5, 1-8; Ps 1, 1-4.6 (R.: por. Ps 40 [39], 5a); {Por. 1 Tes 2, 13}; Mk 9, 41-43.45.47-50 

Żeby nie utracić słoności trzeba nieustannie badać swoje serce. Czy każdego dnia w krótkim 

rachunku sumienia odcinam czyny, które nie powinny się ponownie zdarzyć lub sytuacje, 

w które nie powinienem ponownie wchodzić albo obrazy, filmy podgrzewające namiętności lub 

sposób patrzenia na drugą osobę w sposób osądzający, poniżający? Każdy ogniem będzie 

posolony, by wypalić zło i oczyścić złoto jak w ogniu. Oby zostało w nas wtedy jak najwięcej 

dobra. 
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Syr 6, 5-17; Ps 119 (118), 12.16.18.27.34-35 (R.: por. 35a); {Por. J 17, 17ba}; Mk 10, 1-12 

Dziś Słowo mówi nam o naszych najgłębszych relacjach. O wierności najbliższym. Niech to 

Słowo poprowadzi nas przez przyjaźnie w naszym życiu, przez odkrycie kto jest moim 

przyjacielem, ale też jakim przyjacielem jestem ja sam? 
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Syr 17, 1-15; Ps 103 (102), 13-18a (R.: por. 17a); {Por. Mt 11, 25}; Mk 10, 13-16 

Pierwsza myśl: wyobraź sobie małego chłopca, który z wielkimi oczami i wypiekami na twarzy 

obserwuje wóz strażacki albo koparę. Nie rozumie jeszcze skąd te dźwięki, jak to działa i do 

czego służy. Fascynuje go wielkość i złożoność, która aż prosi się, aby być obserwowana, 

odkrywana. Potrafisz znaleźć w sobie taki zachwyt i ciekawość Boga? 

I druga myśl do refleksji: co to znaczy „przyjmować królestwo Boże”? 
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8. Niedziela zwykła 
Iz 49, 14-15; Ps 62 (61), 2-3.6-9b (R.: por. 6a); 1 Kor 4, 1-5; {Por. Hbr 4, 12}; Mt 6, 24-34 

Zanim przeczytasz czytania, wsłuchaj się w swoje serce. Co je wypełnia? Spróbuj nazwać 

emocje, przypomnij sobie, o czym ostatnio najwięcej myślisz. Jakie masz plany, marzenia, a co 

jest Twoją troską? Uświadom sobie, że stoisz w obecności Taty – jest blisko i pragnie Ci coś 

powiedzieć. Przeczytaj Słowo Pana. O czym DO CIEBIE mówi? Zapisz to sobie w telefonie czy 

notatniku. 



2
7
.0

2
 

Syr 17, 24-29; Ps 32 (31), 1b-2.5-7 (R.: por. 11a); {Por. 2 Kor 8, 9}; Mk 10, 17-27 

Mieszkanie, dom, samochód, możliwość podróżowania, niezależność, bezpieczeństwo 

finansowe, ... Są to sprawy ważne w perspektywie życia doczesnego. Czy nadto jednak nie 

przywiązuję do nich nadmiernej uwagi i troski? Pan mówi, że najważniejszy jest skarb w niebie, 

a potem co ponadto. Boże, dziękuję za to co posiadam, wszystko należy do Ciebie. Proszę Cię 

o łaskę bym każdego dnia potrafił/ła troszczyć się o skarby w niebie. 
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Syr 35, 1-12; Ps 50 (49), 5-8.14.23 (R.: por. 23b); {Por. Mt 11, 25}; Mk 10, 28-31 

Panie, oto ja jeszcze nie zostawiłem wszystkiego i poszedłem jeszcze nie tylko za Tobą. Twoje 

Słowo zmienia moje „jeszcze nie” w „już tak”. Ofiarę … uwielbienia(!), nawrócenie, 

wdzięczność, radość, hojność (wyrażającą się w jałmużnie i dziesięcinie). Ty wynagrodzisz już 

nie siedmio-, a stokrotnie, Dawco Życia Wiecznego. Chroń we mnie tę ufność małego dziecka 

wobec prób, problemów, pytań. Amen. 

 Okres Wielkiego Postu, rok A, tom 2. 
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Środa Popielcowa 
Jl 2, 12-18; Ps 51 (50), 3-6b.12-14.17 (R.: por. 3a); 2 Kor 5, 20 – 6, 3; {Por. Ps 95 (94), 8a.7d}; Mt 6, 1-6.16-18 

Zaczynamy post! Łatwo, nie łatwo, ale w tym czasie często pierwsza myśl to – postanowienia. 

Słowo prowadzi nas dziś do podjęcia konkretnych zobowiązań, warto jednak abyśmy przede 

wszystkim rozdzierali swoje serca, a nie szaty. Przez Pawła Jezus wzywa nas dziś, abyśmy nie 

przyjmowali na próżno łaski, ale z nią współpracowali. Co to oznacza dziś 1.marca 2017 roku 

dla mnie? Co zostało mi dane lub zadane na ten czas? Jakie Słowo, relacje, konkretne decyzje 

czekają na podjęcie? 
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Czwartek po Popielcu 
Pwt 30, 15-20; Ps 1, 1-4.6 (R.: por. Ps 40 [39], 5a); {Por. Mt 4, 17}; Łk 9, 22-25 

Mojżesz i Jezus składają dziś dwie propozycje. Na mojżeszowe wezwanie do miłości Pana, 

Izraelici odpowiadają jak niewolnicy ograniczeni prawem. Dlatego to przymierze było tak 

nietrwałe. Jezus zaprasza nas do miłości, która jest umieraniem. Mam umierać jak On, dając 

siebie innym. Może zacznę od modlitwy na jutrzejszym nabożeństwie Drogi Krzyżowej – za 

siebie i swoją wspólnotę – abyśmy potrafili umierać? 
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Piątek po Popielcu 
Iz 58, 1-9a; Ps 51 (50), 3-6b.18-19 (R.: por. 19b); {Por. Am 5, 14}; Mt 9, 14-15 

Dziś jesteśmy wezwani do zastanowienia się nad sensem postu. Czy w tym roku podjąłeś już 

jakieś wyrzeczenie? Jakie i dlaczego właśnie takie? Pierwsze czytanie mówi nam, że nasze 

zewnętrzne czyny nie mogą stać w sprzeczności z tym, co kryje się w naszym sercu i zachęca nas 

do tego, aby zajrzeć w głąb oraz zastanowić się, nie tyle nad tym czego powinienem się wyrzec, 

ale nad tym co najpierw powinienem uczynić. Bo jak pisał ks. Twardowski „To wszystko psu na 

budę bez miłości”. 
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Święto św. Kazimierza, królewicza 
t6: Syr 51, 13-20 (Flp 3, 8-14); Ps 16, 1-2a i 5. 7-8. 11 (R.: 5a); {J 15, 16}; J 15, 9-17 

Szukanie mądrości odbywa się na modlitwie, a Pan Bóg chętnie jej udziela czystym i gorliwym 

sercom. Jak to przełożyć na praktykę modlitwy? Gorliwość – czyli wierność i cierpliwość 

w modlitwie. Czystość – prostota przyjmowania Bożego Słowa takim, jakim jest, bez szukania 

wymówek i wygodnych interpretacji. Mądrość to nie tylko teoria. Jezus pokazuje, że człowiek 

prawdziwie mądry jest zawsze gotowy do pójścia za Bożym natchnieniem. 
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1. Niedziela Wielkiego Postu 
Rdz 2, 7-9; 3, 1-7; Ps 51 (50), 3-6b.12-14.17 (R.: por. 3a); Rz 5, 12-19; {Mt 4, 4b}; Mt 4, 1-11 

Bardzo ważne jest to, że Jezus odpowiadając Szatanowi cytuje Pisma. Nie mówi swoimi 

słowami od siebie, ale sięga do bogactwa, które jest dostępne. To bardzo wyraźna i praktyczna 

rada i sposób, jak mamy zachowywać się w sytuacji, gdy kusi nas Zły. Wymaga to od nas jednak 

zaczytania w Słowie, tego byśmy je znali, rozumieli, by było ono w naszych myślach. W sytuacji 

gdy przyjdzie próba, to Słowo stanie sie nasza tarczą. 
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Kpł 19, 1-2.11-18; Ps 19 (18), 8-10.15 (R.: por. J 6, 63c); {2 Kor 6, 2b}; Mt 25, 31-46 

Które cechy Nowego Człowieka owocują konkretnymi czynami wobec osób w moim otoczeniu? 

Czy doświadczenie życia we wspólnocie sprawia, że jestem człowiekiem wspólnoty także 

w codzienności? Po modlitwie zachęcam Cię do obejrzenia dzisiejszego (drugiego) odcinka 

#przymierze na kanale youtube Życie z Życia 
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Iz 55, 10-11; Ps 34 (33), 4-7.16-19 (R.: por. 18b); {Mt 4, 4b}; Mt 6, 7-15 

Słowo Pana nie jest tylko Słowem wypowiedzianym przez Niego, ale także Go wyraża. Dlatego 

ma moc życiodajną, staje się Ciałem. Jezus ucząc nas modlitwy pokazuje nam, że my też mamy 

wyrażać siebie. Spróbuj odkryć jakie pragnienia, tęsknoty, uczucia wyraża Modlitwa Pańska 

i wypowiedz te słowa, które wyrażają dziś Ciebie. 

8
.0

3
 

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

Żądać znaku jest najprościej. Ale co potem? Mieszkańcy Niniwy otrzymali znak Jonasza, ale 

świat wciąż tkwił w zepsuciu. Mieszkańcy Jerozolimy doświadczyli zmartwychwstania Jezusa 

i jego następstw, ale czy uwierzyli momentalnie wszyscy? Czego jeszcze brakuje 

w doświadczaniu Pana Boga, by móc pójść za Nim i za Jego Miłością? Czy Ty kierujesz się tym 

w swoim życiu? 
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Est 4, 17k.l-m.r-u; Ps 138 (137), 1b-3.7e-8 (R.: por. 3a); {Ps 51 (50), 12a.14a}; Mt 7, 7-12 

Zastanów się dzisiaj nad swoją modlitwą prośby. Czy prosisz w niej głównie za siebie, czy za 

innych? Czy umiesz poprosić o modlitwę za siebie drugiego człowieka, wspólnotę? Czy Twoja 

modlitwa to prośba czy żądanie? Pan Jezus mówi konkretnie „proście a będzie wam dane” – Ty 

też z wiarą proś o konkret i bądź otwarty na morze łask.  
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Ez 18, 21-28; Ps 130 (129), 1b-8 (R.: por. 3); {Ez 18, 31ac}; Mt 5, 20-26 

„Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie 

wejdziecie do Królestwa Niebieskiego”. Co tu dużo mówić. Prosty komunikat. I prosta obietnica. 

Spójrz dziś na siebie i zobacz belkę w swoim oku. Spróbuj być ciut bardziej ale ciut pokorniej.  
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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 

Czy sprawiedliwie znaczy każdemu po równo? Czy to uczciwe wynagradzać niezależnie od 

uczynków? Czy to wychowawcze? Bóg, który sam jest Dobrem i Sprawiedliwością, pozwala, by 

z Jego hojności korzystali wszyscy, niezależnie od uczynków. Choć w naszych kategoriach 

równo, nie znaczy sprawiedliwie, to sam Bóg zachęca nas, by stawać się hojnymi w miłość 

jednakowo dla wszystkich. Podejmiesz to wyzwanie? 
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2. Niedziela Wielkiego Postu 
Rdz 12, 1-4a; Ps 33 (32), 4-5.18-20.22 (R.: por. 22); 2 Tm 1, 8b-10; {Por. Mt 17, 5}; Mt 17, 1-9 

To Jezus ma być centrum mojego życia. Nie rodzina, szkoła ani studia. Nie dziewczyna, 

narzeczona czy żona. Nawet nie praktyki religijne ani wykształcenie teologiczne. Celem 

i spełnieniem mojego życia jest relacja z Nim. 
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Dn 9, 4b-10; Ps 79 (78), 5a.8.9.11.13 (R.: por. Ps 103 [102], 10a); {Por. J 6, 63c.68c}; Łk 6, 36-38 

Tak łatwo jest zatrzymać się na swoich słabościach, niedomaganiach, grzechach. Bóg jednak 

chce, byśmy zapatrzyli się w Jego miłosierne Oblicze. A kiedy już przyjmiemy prawdę o Bożym 

miłosierdziu, które dotyka nas każdego dnia, nie zatrzymujmy go tylko dla siebie, ale 

obdarzajmy nim wszystkich tych, których spotykamy. Jak? Jezus daje nam konkrety: nie sądź, 

nie potępiaj, odpuszczaj i dawaj. 
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Iz 1, 10.16-20; Ps 50 (49), 8-9.16b-17.21.23 (R.: por. 23b); {Ez 18, 31ac}; Mt 23, 1-12 

Pan Jezus przestrzega nas przed fałszywą pobożnością. Mówi nam, że to my możemy stać się 

faryzeuszami w naszych wspólnotach. Bo jako animatorowi, odpowiedzialnemu, bardzo łatwo 

może nam przyjść mówienie o jakiejś postawie, którą sam nie żyję. I niejednokrotnie to nasi 

uczestnicy mogą być dla nas powodem do zawstydzenia nas przed samym sobą. Czy jestem 

animatorem czy faryzeuszem we wspólnocie? 
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Jr 18, 18-20; Ps 31 (30), 5-6.14-16 (R.: 17b); {J 8, 12}; Mt 20, 17-28 

Jakie relacje łączyły dwóch apostołów i ich matkę, która przyszła do Jezusa prosić, by mogli 

zasiąść po Jego prawej i lewej stronie? Zastanów się, jak zareagowałbyś na takie zachowanie 

matki. Pomyśl o swoich relacjach z rodzicami. Czy widzisz w nich troskę i pragnienie Twojego 

szczęścia, czy denerwujesz się na nich, nie rozumiejąc ich? Czy umiesz postawić granice, ale też 

rozmawiać i kochać? 
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Jr 17, 5-10; Ps 1, 1-4.6 (R.: por. Ps 40 [39], 5a); {Por. Łk 8, 15}; Łk 16, 19-31 

Niezwykle mocne słowa proroctwa Jeremiasza. Przeklęty człowiek, który … źle inwestuje swoje 

pragnienia, nadzieje, oczekiwania. Jakże to nieustająco aktualne pytanie; w czym pokładam 

nadzieję, w Bogu czy w człowieku/ciele – w jego mocy, pięknie, sile, inteligencji, atrakcyjności, 

bogactwie, luksusie, rozkoszy, … 
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Rdz 37, 3-4.12-13a.17b-28; Ps 105 (104), 16-21 (R.: por. 5a); {Por. J 3, 16}; Mt 21, 33-43.45-46 

Kiedy jesteśmy zazdrośni bardzo łatwo odzieramy naszych braci z szaty godności dziecka 

Bożego. Naszym osądem, plotkami wrzucamy ich do studni ciemności i nieprawdy, tak jak 

bracia uczynili Józefowi. I tylko Jezus może swoim kochającym spojrzeniem i słowem pokonać 

w nas to zło. On jest Wyzwolicielem. Pozwólmy Mu działać cuda i niech Miłość rodzi w nas 

miłość. 
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Mi 7, 14-15.18-20; Ps 103 (102), 1b-4.9-12 (R.: por. 8a); {Łk 15, 18}; Łk 15, 1-3.11-32 

Często patrzymy na syna marnotrawnego jako na tego, który dokonuje chłodnej kalkulacji, której 

wynikiem jest decyzja powrotu do Ojca. Ale on dokonuje tej kalkulacji, bo nie wyobraża sobie, 

że na jego życie można patrzeć inaczej jak przez pryzmat upadku. On sam sobie nie odpuszcza. 

I rzeczywiście jest w tej ocenie chłodny i racjonalny – ale właśnie to odróżnia nasze patrzenie od 

Bożego miłosierdzia. Ile w moim sercu jest przestrzeni, na które wydaje mi się, że jestem już 

„skazany”? Co w mojej chłodnej i racjonalnej ocenie samego siebie jest wpisane w moje życie? 

Dziś Bóg Ojciec zdejmuje płaszcz i to miejsce otula. Zdejmuje pierścień i pokazuje mi, że to kim 

naprawdę jestem to Jego dzieckiem. 

 


