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

Poruszają mnie relacje o życiu pierwszych chrześcijan. O ich gorliwości w głoszeniu Chrystusa. Zawstydzają 
mnie dzisiejsze słowa św. Pawła i ich hardość. A jednocześnie czuję się pociągnięta i przynaglona przez niego by 
bez wytchnienia głosić imię Jezusa, dawać świadectwo życia z Nim w moim życiu. Gdzie dziś pójdziesz 
z Panem, by Ten mógł nauczać o Bożej miłości i zbawieniu? 
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Wsp. św. Agaty, dziewicy i męczennicy. 
1 Krl 8, 1-7.9-13; Ps 132 (131), 6-7.9-10 (R.: por. 8a); {Mt 4, 23}; Mk 6, 53-56 

Tekst pierwszego czytania wskazuje, jak święta jest obecność Pana. Kapłani nie mogli pełnić swojej posługi, bo 
„aż taka” była chwała Boga. Prawie tysiąc lat po wydarzeniach opisanych w Pierwszej Księdze Królewskiej na 
świat przychodzi Chrystus. Majestat Boży przenika do zwykłej ludzkiej codzienności. Bóg jest bliżej niż 
kiedykolwiek wcześniej i tak pozostało do dziś. Dzisiejsza Ewangelia pokazując Jezusa, który jest wśród chorych 
i potrzebujących, również to podkreśla. Można powiedzieć, że aż za bardzo przyzwyczailiśmy się do tej bliskości. 
Czy to oznacza, że Bogu należy się mniejszy szacunek? Że w Jego obecności możemy robić, co nam się 
podoba? A może Pan próbuje mi po prostu pokazać, że nie powinniśmy zapominać o Jego pełnej chwały 
obecności, która w sposób szczególny objawia się właśnie wśród najbardziej dotkniętych nieszczęściami? 
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Wsp. św. męczenników Pawła Miki i Towarzyszy 
1 Krl 8, 22-23.27-30; Ps 84 (83), 3-5.10.11 (R.: por. 2); {Ps 119 (118), 36a.29b}; Mk 7, 1-13 

Bóg pragnie zamieszkać wśród swojego ludu. Wezwanie, które otrzymuje Salomon możemy traktować bardzo 
osobiście. Nas również Bóg wzywa, abyśmy w swoim sercu, życiu, pracy, studiach, posłudze, otoczeniu, itd. 
budowali Jego świątynię. On chce, aby w tych wszystkich przestrzeniach było miejsce święte, przesiąknięte 
modlitwą i Jego imieniem. On pragnie mieć mieszkanie blisko swoich uczniów.  

7
.0

2
 

1 Krl 10, 1-10; Ps 37 (36), 5-6.30-31.39-40 (R.: por. 30a); {por. J 17, 17ba}; Mk 7, 14-23 

„Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali Go o to przysłowie.” Uczniowie nie zrozumieli co 
chciał przekazać im Jezus. Zapytali Go, a On im odpowiedział. To takie normalne, takie zwyczajne. A my tak 

często się denerwujemy, że nie rozumiemy tego, co mówi do nas Duch Święty w Namiocie Spotkania. Maryjo, 
Stolico Mądrości, módl się za nami! 
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1 Krl 11, 4-13; Ps 106 (105), 3-4.35-37.40 (R.: por. 4); {Jk 1, 21bc}; Mk 7, 24-30 

Spójrzmy na 2 postawy: Salomon, aby przypodobać się żonom, okazuje niewierność Bogu oddając cześć 
bóstwom pogańskim, poganka Syrofenicjanka, godząc się na poniżenie, prosi Jezusa o uzdrowienie córki 
z opętania. Czy z miłości do bliskich nam osób powierzamy ich sprawy Bogu, czy szukamy rozwiązań na własną 
rękę? 
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1 Krl 11, 29-32; 12, 19; Ps 81 (80), 10-11b.12-15 (R.: por. 11a.9a); {por. Dz 16, 14b}; Mk 7, 31-37 

Główni bohaterowie czytań – Jezus i prorok Achiasz – napełnieni Bożym Duchem robią rzeczy, które dla 
obserwatora postronnego są dziwaczne. To „dziwaczne” zachowanie wyraża głębokie zaufanie do Boga Ojca, że 
przez ten czyn realizuje się Jego plan. Być może i ja będę kiedyś wezwany do takiego „dziwacznego” czynu. Ale 
żeby uczynić to z wiarą i zaufaniem, potrzebuję dzisiaj wypełnić Słowo od Boga. Który fragment z dzisiejszych 
czytań będzie dziś Twoim Słowem Życia? 
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Wsp. św. Scholastyki, dziewicy. 
1 Krl 12, 26-32; 13, 33-34; Ps 106 (105), 6-7a.19-22 (R.: por. 4); {Mt 4, 4b}; Mk 8, 1-10 

Jeroboam przywłaszczył sobie władzę Boga. Ulał cielca ze złota, obwołał go bogiem, a do tego ustanowił jeszcze 
dzień święty, jak niegdyś Bóg ustanowił szabat. Dla kontrastu w Ewangelii widzimy postawę uczniów, którzy 
oddają pole do działania Jezusowi. Sami z siebie widzą swoją niemoc, bo któż z nich na pustkowiu znajdzie tyle 
jedzenia? Z tej ufności głodni zostają nakarmieni, a cud rozmnożenia staje się wielkim świadectwem wiary. Może 
warto dziś spojrzeć na to, czy nie liczę tylko na własne siły i nie stawiam siebie w roli Boga? Jak to jest w pracy, 
relacji z uczestnikiem, chłopakiem i dziewczyną, jak to jest kiedy muszę podjąć jakąś istotną decyzję? 

1
1
.0

2
 

6. Niedziela zwykła. 
Kpł 13, 1-2.45-46; Ps 32 (31), 1b-2.5.11 (R.: por. 7); 1 Kor 10, 31-11.1; {por. Łk 7, 16}; Mk 1, 40-45 

Jedyne, o co poprosił Jezus uzdrowionego trędowatego, to pójście do kapłanów i złożenie ofiary na świadectwo 
dla nich. Z pewnością miał w tym jakiś swój ukryty cel – może ten człowiek w Bożym planie został dotknięty 
chorobą, uzdrowiony, a następnie posłany dla nawrócenia któregoś z kapłanów? Warto, byś zastanowił się 
dzisiaj, jak w swoim otoczeniu prezentujesz sobą Boże działanie. Czy pamiętasz, że dobre wydarzenia, które Cię 
spotykają, również są w planie Pana Boga, nie są owocem wyłącznie Twoich wysiłków, a ich wystąpienie być 
może ma służyć „nie własnej korzyści, ale dla dobra wielu, aby byli zbawieni”? 
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Jk 1, 1-11; Ps 119 (118), 67-68.71-72.75-76 (R.: por. 77a); {J 14, 6}; Mk 8, 11-13 

Dzisiejsza postawa faryzeuszy przypomina mi scenę z kuszenia Jezusa na pustyni. Diabeł chciał wystawić 
Jezusa na próbę i sprawdzić czy się złamie. Być może moja relacja też opiera się na takim wystawianiu Boga na 
próbę. Może uznaję wielkość Boga tylko wtedy, kiedy spełni się to, czego oczekiwałem. Święty Jakub pokazuje 
nam bezcenny dar wytrwałości. Często to, co jest dla mnie największą trudnością, sytuacją bez wyjścia jest Bożą 
łaską i okazją do odnalezienia osobistej i głębokiej relacji z moim Zbawicielem. 
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Jk 1, 12-18; Ps 94 (93), 12-13a.14-15.18-19 (R.: por. 12); {J 14, 23}; Mk 8, 14-21 

Wszystko, co posiadam jest darem od Pana Boga. On o mnie pamięta i nie pozwoli mi zginąć. Niestety, jako 
człowiek małej wiary często zapominam o całym dobrobycie, który mam od Niego i chcę sam sobie zapewnić 
godziwy byt, zabiegając o pieniądze, mieszkanie, chcąc się przygotować do wszystkiego co ma nadejść. Nie 
muszę. On naprawdę mnie kocha i zadba o wszystko, czego będę potrzebować. 

 Okres Wielkiego Postu B II, tom 2. 

1
4
.0

2
 

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 

„Oto teraz czas upragniony”. Bóg ofiaruje nam czas, „czas zbawienia”, który ma nas przybliżyć do Niego. Co dziś, 
na początku kolejnego w moim życiu Wielkiego Postu oddziela mnie od Pana? Co bardziej niż On zaprząta moje 
myśli, zabiera mój czas i odwraca moje serce od Królestwa Bożego? Może to brak snu albo niezdrowe 
i nieregularne jedzenie, przez które wciąż jestem zmęczony i nie mam siły na modlitwę. A może bardziej niż 
o przestrzeń dla Niego troszczę się o swój wygląd i o to, co powiedzą o mnie inni albo nie umiem wyjść myślami 
z pracy. Kiedy dziś kapłan posypie Ci głowę popiołem, pomyśl o tej jednej rzeczy i oddaj ją Panu, wyznając 
z miłością, że on jest ważniejszy. 
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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 

Co wybieram, zapewne życie i szczęście. Ale czym jest dla mnie życie? Czym dla mnie jest szczęście? Czy tylko 
tym, abym miał wygodnie, żebym miał w życiu dobrze? Pan mówi jasno, prawdziwe życie pochodzi od Niego. 
Niech ten czas, czas nawrócenia będzie wybieraniem życia i szczęścia, ale nie mojego, tylko życia i szczęścia 
Bożego. 
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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 

Post w perspektywie Bożej nie jest związany z umartwianiem się, odmawianiem sobie pożywienia, przykrymi dla 
ciała praktykami. Boży post jest przepełniony światłem i nadzieją. Rozerwać kajdany zła, uwolnić serca żyjące 
w ciemności, przyjąć tego kto potrzebuje pomocy, nakarmić chlebem, ale też życzliwością głodnego i samotnego. 
Boży post niesie wielkie dobro i ta perspektywa powinna radować nasze serce. Czy chcesz zmienić swój zastały 
post w Boży post? 
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Sobota po Popielcu 
Iz 58, 9b-14; Ps 86 (85), 1b-6 (R.: por. 11ab); {Por. Ez 33, 11}; Łk 5, 27-32 

W proroctwie Izajasza Bóg pokazuje owoce życia zgodnego z najważniejszym przykazaniem Starego 
Testamentu, nakazującego kochać Boga całym sercem a bliźnich jak siebie samego. Na ile wypełniasz to 
przykazanie i się nim kierujesz? Czy doświadczasz owoce tego w swoim życiu? 
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1. Niedziela Wielkiego Postu 
Rdz 9, 8-15; Ps 25 (24), 4-6.7bc.8-9 (R.: por. 10); 1 P 3, 18-22; {Mt 4, 4b}; Mk 1, 12-15 

Czas się wypełnił! Dawno temu Bóg zawarł przymierze z Noem, dawno temu Jezus wyszedł na pustynię, dawno 
temu Jan wołał o nawróceniu, nawet dawno temu zostałeś przyjęty do Kościoła przez chrzest. Boga obchodzi 
jednak TWOJE TERAZ, Twoje JUŻ, właśnie TA CHWILA. Nie odkładaj na jutro, nie przesuwaj spotkania z Nim. 
JESTEM. Dzisiaj chce z Tobą odnowić swoją przyjaźń, chce Cię zaprosić, żebyś przeżył ten Wielki Post wraz 
z Nim. Może na pustyni. A może w arce. Daj się Mu poprowadzić i uwierz w Jego słowo, uwierz w Ewangelię. 
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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 

Dobre uczynki bądź ich brak w moim życiu ma istotny wpływ na to dokąd zmierzam. Uczynki rodzą się w sercu 
człowieka. Co zajmuje moje serce? Czym karmię moje serce? Lękami, nieżyczliwymi myślami, czy Bożymi 
sprawami, Bożymi planami? Czy rozważam Boże Prawo, czy słucham Bożego Słowa? Panie, uczyń serce moje 
według serca Twego. 
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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 

Pan pragnie twego urodzaju. Przez minimum 15 minut pozwól Jego Słowu nawadniać cię i użyźniać. 
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 Jon 3, 1-10; Ps 51 (50), 3-4.12-13.18-19 (R.: por. 19b); {Jl 2, 13bc}; Łk 11, 29-32 

Jezus nie odkupił świata swoimi słowami czy cudami – ale swoim cierpieniem i Śmiercią. Znak Jonasza to 
ukrzyżowany Chrystus. Pamiętajmy o cenie naszego Zbawienia, pamiętajmy Kto wzywa mnie do nawrócenia. 

 

 

Oremus 4.02.2018 – 3.03.2018 

Rozważania: Diakonia Szkoły Animatora, skład: DKS WPraga 
 Okres Zwykły B II 
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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 

Pierwsze czytanie przypomina mi dziś tych którzy przewodniczyli mojemu stadu – mojej grupie formacyjnej, 
wspólnocie. Animatorów i odpowiedzialnych, którzy nie pod przymusem a z własnej woli zabiegali o moje 
zbawienie. Nie byli i nie są ideałami, niektórzy się pogubili, ale to przez nich – jak niegdyś przez apostołów Pan 
przyciągnął mnie do siebie. Może warto dziś za nich westchnąć do Pana. A tym którzy osłabli po odłączeniu się 
od stada – wspólnoty, podziękować za ich trud, by obudzić ich serca dla Jezusa. 
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Ez 18, 21-28; Ps 130 (129), 1b-8 (R.: por. 3); {Ez 18, 31ac}; Mt 5, 20-26 

Czym jest sprawiedliwość? Jezus daje dosyć jasną odpowiedź na to pytanie, którą można streścić jednym – choć 
niezwykle głębokim – słowem: miłością. Mam jednak wrażenie, że to nie wyczerpuje listy pytań, które mogę sobie 
zadać. Gdzie sprawiedliwość jest w moich czynach? Gdzie w moich relacjach z najbliższymi i tymi, którzy mnie 
otaczają? Czego brakuje mojemu poczuciu sprawiedliwości? Czy jestem sprawiedliwy wobec siebie? Czy 
sprawiedliwie, czyli z miłością patrzę wieczorem na mój dzień? 
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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 swoim życiu często pytamy: gdzie prowadzi mnie Bóg, jaką drogę mi przygotował, jaka jest Jego wola. 
Drążymy, kopiemy, rozmyślamy, zapominając o fundamencie, czyli o tym, że Jego droga, to przede wszystkim 
droga Jego przykazań. To droga czystości, życia bez grzechu, na której doświadczyć możemy wspaniałości oraz 
szczęścia i lepiej usłyszeć Jego głos.  
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2. Niedziela Wielkiego Postu 
Rdz 22, 1-2.9-13.15-18; Ps 116B (115), 10.15-19 (R.: por.  Ps 116A (114), 9); Rz 8, 31b-34; {Por. Mt 17, 5}; Mk 
9, 2-10 

„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!”. Bóg mówi tak o każdym z nas! Zachęcam byś przez cały 
dzisiejszy dzień powtarzał ten fragment jako akt strzelisty. 
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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 

Jezus i dziś mówi i pragnie, abyśmy byli miłosierni jak Ojciec. Pragnie tego, ponieważ tylko wtedy będziemy 
szczęśliwi i będziemy opływać w Jego błogosławieństwo. 
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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 

W dzisiejszej Ewangelii naliczyłem 12 cech-postaw uczonych w piśmie i faryzeuszów. Ile jest ich według Ciebie? 
Które z tych cech znajdujesz u siebie? Zweryfikuj dzisiaj ile jest w Tobie faryzeusza. Ale tak na serio, bez ściemy. 
„Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie!”. 
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 Jr 18, 18-20; Ps 31 (30), 5-6.14-16 (R.: 17b); {J 8, 12}; Mt 20, 17-28 

W liście do Rzymian św. Paweł piszę, zło dobrem zwyciężaj. Lecz jak mam to uczynić? Tylko Bóg może dać mi 
te siły, abym tak miłował innych, aby doświadczając zła od nich mógł im błogosławić. Bóg widząc człowieka który 
ciągle Go rani posłał na świat Swojego Syna. I właśnie przez Jezusa Ojciec nam ciągle błogosławi. 
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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 

Kondycja duchowa w trudniejszych momentach zależy od tego, jak wygląda ona w momentach dobrych 
i radosnych. Kiedy zapraszasz Pana Boga do swojego życia – czy tylko w ciężkich chwilach, gdy Go 
potrzebujesz, tylko w chwilach radosnych, kiedy możesz się z nim podzielić swoim szczęściem, czy praktycznie 
nieustannie, aby był blisko przy każdej możliwej okazji? 
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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 

Można powiedzieć, że zazdrość, o której mowa w obu dzisiejszych czytaniach zabija. Zabija i fizycznie 
i duchowo. Zabiera nam radość z dostrzegania Bożych darów jakie są w nas samych. Bóg stwarzając Ciebie 
i mnie obdarował nas różnymi darami i talentami, więc zamiast zazdrościć tego, co mają inni, podziękuj i doceń 

to, co masz i czym możesz dzielić się z innymi. 
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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 

Pan Bóg nie myśli ludzkimi kategoriami. Zawsze, kiedy próbujemy ująć Go w jakieś ramy, które nam są znane, 
On się tym ramom wymyka. Nie stosuje się do naszych reguł; zamiast zajmować zaszczytne miejsca, je 
z celnikami; kiedy spodziewamy się poniżenia i potępienia, On okazuje miłosierdzie; kiedy mamy do Niego 
pretensje, że nie spełnia oczekiwań, On pokazuje nam, jak jesteśmy obdarowani. Jestem pewien, że jakby Pan 
Bóg przyszedł dzisiaj, to robiłby rzeczy, których nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić. 

 


