
 

 

Oremus 12.04.2015 – 9.05.2015 

 

Rozważania: Diakonia Szkoły Animatora, skład: DKS WPraga 
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2. Niedziela Wielkanocna, 
czyli Miłosierdzia Bożego.  

Dz 4, 32-35;  
Ps 118 (117), 1.4.13-
14.22.24 (R.: por. 1a);  
1 J 5, 1-6;  
{J 20, 29};  
J 20, 19-31 

Pan Jezus przychodzi mimo drzwi zamkniętych. Zaryglowanych 

przez nasze wątpliwości, nasze złe samopoczucie, słabości. 

Przychodzi jak wtedy do uczniów w Wieczerniku. Przychodzi ze 

Swoją miłością i przebitym bokiem, z którego wypływa 

miłosierdzie. Może jesteś takim Tomaszem? Może jeszcze Ci 

smutno, bo nie spotkałeś Pana. Może Twoje serce znów zasnuł woal 

gęstej mgły i nie widzisz nic poza nią. Jezus mówi dziś do Ciebie: 

Pokój. Jestem. Przychodzę. Mimo drzwi zamkniętych. 
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Dz 4, 23-31;  
Ps 2, 1-2.4-5.7-8 (R.: por. 
12c);  
{Kol 3, 1};  
J 3, 1-8 

Jeszcze nie tak dawno temu przyszedłeś do Jezusa nocą. A była to 

noc Zmartwychwstania. Temu wielkiemu świętu towarzyszyło wiele 

emocji i wspomnień. Przypomniano starotestamentalne proroctwa, 

które wypełniły się w Chrystusie. Może niejednemu z nas 

przypomniała się jeszcze jedna, niezwykłą noc, kiedy to starzec 

Nikodem przyszedł do swojego Mistrza. Ta nauka Jezusa ... była 

bardzo dziwna. „Narodzić się na nowo z wody i Ducha”. Co to tak 

właściwie znaczy – dla mnie, dziś? Może nie potrzebna jest ta 

wiedza? Może wystarczy zwyczajnie modlić się o to, aby Pan dał 

swoim sługom głosić Jego słowo z całą odwagą? 
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Dz 4, 32-37;  
Ps 93 (92), 1.2.5 (R.: por. 
1a);  
{J 3, 15};  
J 3, 7-15 

Wezwanie Jezusa do powtórnego narodzenia każdego z nas jest 

przejmujące. „Jakżeż to się może stać?” Duch Święty chce nas 

zrodzić na nowo we wspólnocie. Niech doświadczenie Jezusowego 

zmartwychwstania pomoże nam oddać siebie innym. Otwartość na 

potrzeby drugiego człowieka jest nie tylko świadectwem działania 

Ducha w nas, ale i sposobem na przemianę naszego serca i wyzbycie 

się egocentryzmu. 
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Dz 5, 17-26;  
Ps 34 (33), 2-9 (R.: 7a);  
{J 3, 16};  
J 3, 16-21 

Wyobraź sobie najintensywniejsze światło – oślepia Cię czy raczej 

ogrzewa? Poddajesz się mu czy raczej od niego odwracasz? To jest 

proces uświęcania naszego życia – przyjąć Światło jakim jest Jezus. 

Przyjąć światło bo się nie ma nic do ukrycia, przyjąć światło, bo 

chcemy widzieć więcej. Przyjąć światło wreszcie, by nie zostać 

potępionym. To jest recepta, którą daje nam dziś Słowo. 
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Dz 5, 27-33;  
Ps 34 (33), 2.9.17-20 (R.: 
7a);  
{J 20, 29};  
J 3, 31-36 

Wierzysz w Zmartwychwstanie? Jezus obiecuje wystarczająco łask 

Ducha Świętego tym którzy uwierzyli. Wystarczająco, to znaczy że 

z każdej sytuacji Bóg może wyprowadzić dobro, a ja mogę i mam 

w tym uczestniczyć. Apostołowie uwierzyli i zaufali tak bardzo, że 

świadczyli o Jezusie wobec faryzeuszów mając świadomość 

niebezpieczeństwa śmierci. W jakiej sytuacji dzisiaj zaufam 

obietnicy Jezusa i zaświadczę o Nim mimo przeciwnych 

okoliczności? 
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Dz 5, 34-42;  
Ps 27 (26), 1.4.13-14 (R.: 
por. 4ab);  
{Mt 4, 4b};  
J 6, 1-15 

Jezus i uczniowie czuli się odpowiedzialni za tych, którym 

posługiwali. Zobacz, jak często Ty w swojej posłudze zastanawiasz 

się, skąd wziąć chleb. Jaką postawę wtedy przyjmujesz? Czy jesteś 

jak Ci, którzy po Zmartwychwstaniu Chrystusa chcieli pozbyć się 

Jego uczniów? Czy zabijasz Boże rozwiązanie? Czy może 

postępujesz jak Gamaliel – biczujesz w sobie to, co wydaje się zbyt 

abstrakcyjne, ale ufasz, że jeśli jest to wolą Boga – nie zginie? 

A może całym sobą, z pewnością rozpoznajesz i głosisz wolę Bożą 

oraz nie zważasz na niebezpieczeństwo i atakujących Cię? 
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Dz 6, 1-7;  
Ps 33 (32), 1-2.4-5.18-19 
(R.: por. 22);  
J 6, 16-21 

Z powodu niewystarczającej wiary w Jezusa i braku wytrwałości 

w podążaniu za Nim uczniowie nie są w stanie odnaleźć właściwego 

kierunku w swoim życiu. Liczą tylko na własne siły. Ich szczęściem 

jest jednak Ten, którego już raz wybrali, a który ich kocha i mówi: 

„Nie lękajcie się! To Ja jestem!”. Dzięki Jego obecności są w stanie 

zauważyć swój brak wiary i to wystarcza, by znaleźli się przy 

brzegu, bezpiecznym brzegu. A Ty? Kiedy dostrzegasz obecność 

Boga w swoim życiu? Czy nie w ostateczności, kiedy już wszystko 

zawodzi? 
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3. Niedziela Wielkanocna.  

Dz 3, 13-15.17-19;  
Ps 4, 2.4.9 (R.: 7b);  
1 J 2, 1-5a;  
{por. Łk 24, 32};  
Łk 24, 35-48 

Ten sam Piotr, który zaparł się Jezusa trzykrotnie, dziś mówi: „wy 

jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem” ... My 

głosząc świadectwo, powinniśmy „wy” zamieniać raczej na „my”, 

o ile nie na „ja”. Powinniśmy być pierwszymi adresatami swoich 

świadectw, zwłaszcza tych codziennych, życiowych. Ja powinienem. 
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Dz 6, 8-15;  
Ps 119 (118), 23-24.26-
27.29-30 (R.: por. 1a);  
{Mt 4, 4b};  
J 6, 22-29 

„Cóż to jest prawda?” – to pytanie Poncjusza Piłata pozostaje ciągle 

aktualne. Ludzie szukają prawdy, ale często boją się jej. Jezus 

odpowiada „Ja jestem Prawdą”. Co to znaczy, że Jezus jest Prawdą? 

Jak żyć Prawdą? Dzisiejsze czytania odpowiadają na te pytania. 

Szczepan żył Prawdą. Prawdą, która była widoczna nawet wobec 

oszczerstw fałszywych świadków. Prawdą, która przenikała jego 

życie. Prawdą, która nim kierowała. 
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Dz 7, 51-59; 8, 1;  
Ps 31 (30), 3c-
4.6.7b.8a.17.21ab;  
{J 6, 35};  
J 6, 30-35 

Znana już powszechnie piramida potrzeb plasuje potrzeby 

fizjologiczne u samych podstaw naszej egzystencji. Nie pójdziemy 

ani kroku dalej, nie mając zapewnionych potrzeb jedzenia, picia, 

bezpieczeństwa. I właśnie do tych potrzeb, do samego korzenia 

mojego istnienia – sięga Bóg; zgadzając się na to by być moim 

pokarmem, moim napojem. Gwarantem mojego wręcz 

fizjologicznego istnienia. Nie zaczyna od potrzeby spełnienia, 

życiowej satysfakcji czy nawet – potrzeby wspólnoty, potrzeby 

pomagania innym. Sięga do tego, co we mnie najbardziej pierwotne 

– i to zaspokaja. U samych podstaw. Cała reszta mojego życia 

i rozwoju jest skutkiem zaspokojenia moich podstawowych potrzeb. 
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Dz 8, 1b-8;  
Ps 66 (65), 1-3a. 4-7a 
(R.: por. 1);  
{J 6, 40};  
J 6, 35-40 

„Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie.” To wyrzut Jezusa do 

Żydów, którzy już zamknęli się na poznawanie Boga. Wiedzieli 

skąd Jezus pochodzi, znali Jego rodzinę. Cuda takie jak rozmnożenie 

chleba zaspokoiło ich głód sensacji. Ale Jezus prosi nas, abyśmy nie 

ustawali w wysiłku poznawania Go. Abyśmy patrzyli coraz głębiej 

i znajdywali wiarę. To jest droga do życia wiecznego. 
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Uroczystość 
św. Wojciecha,  
biskupa i męczennika. 

Dz 1, 3-8;  
Ps 126 (125), 1-6 (R.: 
por. 5);  
Flp 1, 20c-30;  
{J 12, 26};  
J 12, 24-26 

Umieranie boli. Wiąże się z trudem. To oczyszczenie. Jeśli zaś 

ziarno „obumrze, przynosi obfity plon”, a jeśli nie obumrze, 

„pozostaje tam samo”. O jakiej śmierci mówi Jezus? Śmierci mojego 

egoizmu, życia dla samego siebie, szukania siebie, moich wybuchów 

gniewu, mojego liczenia doznanych krzywd, …, śmierci braku 

przebaczenia, trzymania urazu. To wszystko co umiera we mnie daje 

miejsce Bogu, daje miejsce miłości. Duchu Święty, proszę naucz 

mnie umierać dla samego siebie, a żyć dla Boga, bliźnich, siebie. 
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Dz 9, 1-20;  
Ps 117 (116), 1.2 (R.: 
por. Mk 16, 15);  
{J 6, 54};  
J 6, 52-59 

Zdumiewają widzenia Ananiasza i Szawła. Jeszcze bardziej 

zdumiewa Eucharystia: trwanie w Jezusie, życie przez Jezusa. Pan 

i nam może udzielać widzeń. Ważniejsze, że udziela nam Siebie, 

w Swym ciele i krwi. Jakie miejsce zajmuje w Twym życiu 

Eucharystia? Mamy to szczęście, że regularnie możemy spotykać 

Jezusa Eucharystycznego. 
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Święto św. Marka 
Ewangelisty. 

1 P 5, 5b-14;  
Ps 89 (88), 2-3.6-7.16-17 
(R.: por. 2a);  
{1 Kor 1, 23-24};  
Mk 16, 15-20 

Benedyk XVI napisał kiedyś o Kościele: Jego (Jezusa) gorliwość 

osiągnęła szczyt na Krzyżu. Właśnie w tym ogromie napięć 

i postaw, wynikających z różnic pochodzenia, temperamentów 

i postawy, Dwunastu jest wcieleniem Kościoła wszystkich czasów 

i trudności zadania, polegającego na oczyszczeniu ludzi i złączeniu 

ich ze sobą w gorliwości Jezusa Chrystusa. W naszych wspólnotach 

spotykamy sie z różnymi apostołami. Czy potrafię docenić 

różnorodność ludzi we wspólnocie? A może jest ona dla mnie 

zagrożeniem, niewygodą, zawadą? Pan wie, że nie zawsze się 

zgadzamy i nie tego od nas oczekuje. Różnice są piękne! Ważne, 

aby nie przysłaniały celu. 
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4. Niedziela Wielkanocna.  

Dz 4, 8-12;  
Ps 118 (117), 1.8.9.21-
23.26.28cd (R.: por. 22); 
1 J 3, 1-2; {J 10, 14};  
J 10, 11-18 

Jedynym imieniem, w którym jest zbawienie jest Jezus. Zbawienia 

nie dostanę od matki, ojca, męża, brata, przyjaciela, choćby 

najlepszego lekarza albo terapeuty. Tylko Jezus poniósł śmierć, 

która jest w stanie zgładzić mój grzech, nikt inny mojego grzechu 

nie pokona. Na tym między innymi polega wyjątkowość relacji 

z Jezusem. 
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Dz 11, 1-18;  
Ps 42 (41), 2-3; Ps 43 
(42), 3.4 (R.: por. Ps 42 
(41), 3a);  
{J 10, 14};  
J 10, 1-10 

Czy czujesz słowa, które Jezus dziś wypowiada? Tylko On jest 

bramą. On – nie Twoje studia, praca, rodzina, chłopak, dziewczyna, 

pieniądze, ilość znajomych i polubień na Facebooku. Jezus Chrystus 

jest tym, który zapewni Ci życie w obfitości, jeśli tylko przyjmiesz 

tę prawdę i zaczniesz nią żyć. Slogan? Słyszałeś to wiele razy i nie 

jest to dla Ciebie nic odkrywczego? W takim razie do dzieła! 
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Dz 11, 19-26;  
Ps 87 (86), 1a.2.3a.4-7 
(R.: por. Ps 117 (116), 
1a);  
{J 10, 27};  
J 10, 22-30 

Żydzi nie chcieli uwierzyć ani słowom, ani cudom Jezusa. W ich 

głowach nie mieściło się, że stojący przed nimi człowiek może być 

Synem Bożym. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy udałoby się to mi. 

Czy może wciąż oczekiwałabym czegoś więcej. Dziś nie spotkam 

Chrystusa tak, jak mieli okazję doświadczyć tego Żydzi. Ale czy 

naprawdę nie widzę Chrystusa w moim życiu, obok siebie? Jak 

często próbuję dostrzec Go w drugim człowieku? Zapatrzeć się 

w niego z zachwytem i miłością, uwierzyć Mu i dać się poprowadzić 

tak dosłownie, pozwolić, by każde moje działanie, słowo, myśl było 

zwrócone ku Niemu. Wyobrażasz sobie, że każde słowo, jakie 

wypowiadasz, mówisz właśnie do Niego? 
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Święto św. Katarzyny 
Sieneńskiej, dziewicy 
i doktora Kościoła. 

1 J 1, 5 – 2, 2;  
Ps 103 (102), 1-4.8-9.13-
14.17-18 (R.: por. 1a);  
{Por. Mt 11, 25};  
Mt 11, 25-30 

Jadzia ma półtorej roku. Długo nie mogła się ze mną oswoić. 

Zaczęła chętnie wdrapywać się na moje ręce dopiero po tym jak 

wielokrotnie zabrałem ją na przejażdżkę taczkami po chrust. Tadzik 

od niedawna dopiero wie jak pokazać wujkowi miłość – trzeba 

mocno się przytulić i dać buziaka w nos. Z Kubą bardzo się 

polubiliśmy podczas gry na Nintendo, kiedy z zaciekawieniem 

słuchałem jego opowieści o sposobach unikania spadających beczek, 

… Jestem dwunastokrotnym wujkiem. Spotkania z dziećmi są dla 

mnie prawdziwą nauką bycia ewangelicznym „prostaczkiem”. Bycia 

z drugim człowiekiem w prostej relacji. Okazywania życzliwości 

w najdrobniejszych gestach. Uczenia się siebie nawzajem. Nie 

„zniżania się” do czyjegoś poziomu, ale tworzenia zupełnie 

wyjątkowej dla każdej relacji płaszczyzny porozumienia. Bez 

przykładania łatek i wciskania w szuflady. Jakże ważna szkoła, 

i jakże trudna do zastosowania w kontakcie z dorosłymi. 
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Dz 13,13-25;  
Ps 89 (88), 2-3.21-
22.25.27 (R.: por. 2a);  
{J 3,15};  
J 13,16-20 

Jak trudno nam pamiętać o łaskach, które otrzymaliśmy od Pana. 

Przychodzi to nam z tym większym wysiłkiem, im bardziej jesteśmy 

przybici różnymi ciężarami, bolączkami. A przecież tyle 

otrzymaliśmy. Tak bardzo nas obdarowano. Z wiarą oczekujmy 

i prośmy o Ducha Świętego. On nam wszystko przypomni. On nas 

rozpali. On otworzy nasze usta i będziemy na wieki sławić łaski 

Pana. 
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Dz 13, 26-33; Ps 2, 6-11 
(R.: 7); {J 14, 6}; J 14, 1-
6 

Jezus jest drogą i prawdą, i życiem. Nie ważne, czy jesteś uczniem 

liceum, studentem, informatykiem, piłkarzem, dziennikarzem, czy 

rzemieślnikiem. Nie ważne, w ilu gimnazjach prowadziłeś 

ewangelizacje, ile grup formacyjnych poprowadziłeś. Twoja praca 

nie ma znaczenia. Wszystko, co robisz, nie ma najmniejszego 

znaczenia. Chyba, że ... Jezus będzie Twoją drogą i Twoją prawdą, 

i Twoim życiem. To już zupełnie co innego. 
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Dz 13, 44-52;  
Ps 98 (97), 1-4 (R.: por. 
3c);  
{J 6, 63b.68b};  
J 14, 7-14 

Słowo Boże głoszone w mocy Ducha, bez lukrowania i cenzury, 

może budzić wewnętrzny sprzeciw i oburzenie. Po pierwsze, ten 

sprzeciw może budzić się w nas – bo radykalizm Słowa jest 

nieżyciowy, a my lubimy często być chrześcijanami „życiowymi” 

i „praktycznymi”. Po drugie – ten sprzeciw może budzić się 

w ludziach obserwujących i słuchających nas, kiedy idziemy za tym 

Jezusowym radykalizmem. Miejmy odwagę znosić takie 

przeciwności, szukając oblicza Ojca. A jeśli nie doświadczamy 

choćby małych prześladowań w codzienności – to czy na pewno 

jesteśmy wyrazistymi świadkami Zmartwychwstałego? 
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5. Niedziela Wielkanocna. 

Dz 9, 26-31;  
Ps 22 (21), 26b-
28.30abc.31a.32ab. (R.: 
por. 26a);  
1 J 3, 18-24;  
{J 15, 4.5b};  
J 15, 1-8 

W dzisiejszym słowie jest i zachęta, i jest nagana. Pokazuje ono 

w istocie naszą faktyczną pozycje wobec Boga. Naszą zależność 

wobec Niego i naszą bezradność. Usychamy, gdy nas nie poi; 

trwożymy się, gdy nas nie tuli do serca. A jednak wciąż ćwiczymy 

naszą samodzielność, próbując sobie udowodnić, że jesteśmy 

samowystarczalni. W tym słowie Ewangelii przeglądajmy się dziś, 

by zrozumieć i przyjąć sedno naszej egzystencji. W Niego jesteśmy 

wszczepieni i to jest źródło naszego szczęścia. 
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Uroczystość Najświętszej 
Maryi Panny, Królowej 
Polski, Głównej Patronki 
Polski. 

Ap 11, 19a; 12, 1.3-
6a.10ab;  
Jdt 13, 18bcda.19-20 (R.: 
15, 9d);  
Kol 1, 12-16;  
{J 19, 27};  
J 19, 25-27 

Oto Matka Twoja. Czasami myślę, że nie doceniam Mamy. Ona jest 

wszędzie. W moim domu – ojczyźnie i w mieszkaniu na obrazie, 

w mojej historii – Polski, ale i w tej prywatnej (ile zdrowasiek 

w trudnym czasie dało ulgę, pokój, ...) . Była przede mną wszędzie. 

Pod krzyżem, w czasie powstań, wojen i pokoju. Czekała na mnie, 

opiekowała się (wciąż to robi). Prosiła o modlitwę za Rosje. 

Spowiednicy często polecają trzymać sie jej spódnicy, a babcie 

w Kościele najlepiej wiedzą, że jak nikomu, jej mogą powiedzieć 

wszystko i oddać wnuczków, bo ona lepiej się nimi zajmie. A Ty? 

Widzisz jej pracę i troskę? Matko Spracowana od opieki nad nami. 

Módl się nami. 
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Dz 14, 19-28;  
Ps 145 (144), 10-13d.21 
(R.: por. 12a);  
{J 3, 15};  
J 14, 27-31a 

Dziś Słowo przynagla, byś zmierzył się ze swoim strachem, lękiem, 

ograniczeniami, ... Zastanów się nad tym, czego się boisz. Pomyśl 

też o tym, czy są takie miejsca i tacy ludzie, którym jeszcze nie 

powiedziałeś o Chrystusie. Jeśli tak, to dlaczego? Porozmawiaj 

o tym z Bogiem i posłuchaj jeszcze raz, co dziś mówi do Ciebie ... 
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Święto Świętych Apostołów 
Filipa i Jakuba. 

1 Kor 15, 1-8;  
Ps 19 (18), 2-5 (R.: 5a);  
{J 14, 6b.9c};  
J 14, 6-14 

Tęsknota za Ojcem. Za Bożym ojcostwem. Najgłębszą tęsknotą 

człowieka jest poczucie przynależności i więzi, odkrywanie siebie 

jako dziecka, jako syna lub córki. Jezus odpowiada Filipowi: „Kto 

mnie widzi, widzi także i Ojca” i w tym jest wszystko, bo Chrystus 

stał się człowiekiem, z ludzkim obliczem i ludzkim sercem. W Nim 

Bóg Ojciec przychodzi, by dzielić nasz los, by być z nami, byśmy 

nie czuli się już więcej sierotami. Pozwól dziś, by Bóg, nasz 

niebieski Ojciec, przychodził do Ciebie przez Swojego Syna. Daj się 

prowadzić Jego miłości. Pozwól się przez nią kształtować. 
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Dz 15, 7-21;  
Ps 96 (95), 1-3.10 (R.: 
por. 3);  
{J 10, 27};  
J 15, 9-11 

Miłość nie jest pożyczaniem – nie trzeba jej oddawać, ale ją 

pomnażać. Jezus mówi wyraźnie: Mnie umiłował Ojciec, a ja 

przekazałem wam Jego miłość. Bierzcie ze mnie przykład – dzielcie 

się! Otrzymuję dar, który z wdzięczności oddaje komuś innemu. To 

bardzo prosty sposób na trwanie przez ponad 2 tysiące lat – Kościół 

Chrystusa właśnie dlatego istnieje, że potrafi TRWAĆ w MIŁOŚCI 

i nieść ją przez pokolenia. Czasy się zmieniają, a Kościół trzyma się 

wciąż tego samego Chrystusa. Dziś jest dobrym dniem na 

podziękowanie za miłość – otrzymywaną i przekazywaną. 

8
.0

5
 

Uroczystość 
św. Stanisława,  
biskupa i męczennika, 
głównego patrona Polski. 

Dz 20, 17-18a.28-32.36;  
Ps 100 (99), 1-3.4b-5b 
(R.: por. 3c);  
Rz 8, 31b-39; {J 10, 14};  
J 10, 11-16 

Kościół jest Mistycznym Ciałem Chrystusa. Nie jest organizacją, 

instytucją, zborem, partią ani ugrupowaniem. Jest dziełem samego 

Boga. Bóg oddał życie, żebyśmy my byli zbawieni. Kocha nas 

niewyobrażalną miłością. Będąc w Kościele jesteśmy częścią Jego 

wielkiego planu zbawienia. Warto być wdzięcznym za dar bycia w 

Kościele. 
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Dz 16, 1-10;  
Ps 100 (99), 1-4b.5 (R.: 
por. 1);  
{Kol 3, 1};  
J 15, 18-21 

„Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje 

słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać – ale to wszystko 

będą Wam czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który 

mnie posłał.” Dzisiejsze słowo pokazuje, jakie konsekwencje dla 

naszego życia ma to, że spotykam ludzi nie znających Boga – nie 

znających Ojca. Imię Jezusa będzie tym, które przyjmą bądź 

przeklną. Ale sługa nie jest większy od swego Pana – przyjmą bądź 

przeklną Jezusa; ja zaś mam szukać tego, co w górze – nie własnej 

chwały, radości, pokoju – ale tego gdzie jest Bóg. 


