
 

 

Oremus 23.04.2017 – 20.05.2017 

 

Rozważania: Diakonia Szkoły Animatora, skład: DKS WPraga 

 Okres Wielkanocny, rok A, tom 2. 
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2. Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego 
Dz 2, 42-47; Ps 118 (117), 2-4.13-15.22-24 (R.: por. 1c); 1 P 1, 3-9; {Por. J 20, 29}; J 20, 19-31 

Niedziela Miłosierdzia Bożego, którą dzisiaj przeżywamy to nie tylko czas, by modlić się 

o konkretne cuda. To może być również czas, w którym Ty i Twoja wspólnota przyczynicie się 

do wypełnienia znanych nam dobrze uczynków miłosierdzia. Przykład pierwszej wspólnoty 

pokazuje miłość braterską nie tylko do siebie nawzajem, ale również do tych, do których zostali 

posłani. Spróbujmy dziś zatroszczyć się o innych: głodnych nakarmić, strapionych pocieszać, 

podróżnych w dom przyjąć, …  
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Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski 

t6: Dz 1, 3-8; Ps 126 (125), 1-6 (R.: por. 5); Flp 1, 20c-30; {J 12, 26}; J 12, 24-26 

Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał i prawdziwie żyje, prawdziwie też zapewnia mnie 

i Ciebie, że nie zostawił nas sierotami. Czekasz Ducha Świętego i przemienienia nie do 

poznania? Czy może czekasz całej listy rzeczy, które wymyśliłeś już dawno dla swojego życia? 

Daj się porwać takiemu Bogu, jakim jest naprawdę, a nie Jego wyobrażeniu w Twojej głowie!  
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Święto św. Marka, Ewangelisty 
t6: 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 

„Idźcie i głoście” to dość często słyszany w Kościele imperatyw. Zakłada on życie w ruchu – 

dynamikę, ale też zmienność. Kiedy idziesz, wkładasz w tę czynność również wysiłek. I chyba 

najważniejsze – wyznaczasz punkt docelowy, do którego zmierzasz. Spójrz dziś w takiej 

perspektywie na kondycję swojej wiary – jest ona dynamiczna, flegmatyczna a może stojąca lub 

nawet leżąca? Może przestałeś pracować nad utrzymaniem tempa? Albo idziesz, gubiąc z oczu 

cel? Przyjrzyj się swojemu chodzeniu z Ewangelią po świecie. 
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Dz 5, 17-26; Ps 34 (33), 2-9 (R.: por. 7a); {Por. J 3, 16}; J 3, 16-21 

Nasze życie ma polegać na zaufaniu Bogu. Na zaufaniu Jego miłości, Jego dobroci. Na wierze, 

że to On ma moc przemieniać moje serce. Nie moje postanowienia, nie „praca nad sobą” – tylko 

On daje mi życie. Daje mi każdy dzień i chce, żebym każdego dnia na nowo „umiłował światło”. 
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Dz 5, 27-33; Ps 34 (33), 2.9.17-20 (R.: por. 7a); {Por. J 20, 29}; J 3, 31-36 

Czy wierzę w słowa Jezusa? Ale tak całkowicie i do końca? Czy wierzę, że WSZYSTKO co 

mówi jest prawdą? Wiara niepełna, połowiczna podobna jest do wypełniania tylko części zaleceń 

lekarza i dziwienia się, że terapia nie działa. Pełna wiara jest trudna, wymaga wysiłku, wyjścia 

poza to, co widzimy, znamy i wiemy. Ale czy mogę nie wierzyć Komuś, kto oddał za mnie 

życie? 
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Dz 5, 34-42; Ps 27 (26), 1bcde.4.13-14 (R.: por. 4ab); {Mt 4, 4b}; J 6, 1-15 

Bardzo często podejmujemy się różnych zadań, czy to we wspólnocie, czy to osobiście: 

„pójdziemy na pielgrzymkę, będziemy pomagać starszym, pójdę na siłownie, ....” i tak dalej i tak 

dalej. Przychodzi jednak kolejny miesiąc i z naszych postanowień nic nie zostaje, jest to okazja, 

aby przypatrzeć się skąd pochodzi moja motywacja do działania, czy ode mnie czy od Pana. 

Komu chcę służyć: sobie czy Panu? 
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Święto św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy 
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 

Jaki trud niesiesz ze sobą? Co jest dziś Twoim obciążeniem? 

Przynieś je w modlitwie Jezusowi. Oddaj Mu je, by w zamian dostać Jego jarzmo i brzemię, 

które są słodkie i lekkie. 

Czy łatwo Ci uwierzyć w moc tych słów? Przypomnij sobie chwile, kiedy zawierzyłeś Mu, a on 

Sam działał. Błogosław Go w owocach tamtych chwil i w tym, co dziś niesiesz i jest dla Ciebie 

ciężarem.  
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3. Niedziela Wielkanocna 
Dz 2, 14.22b-32; Ps 16 (15), 1b-2a.5.7-11 (R.: por. 11a); 1 P 1, 17-21; {Por. Łk 24, 32}; Łk 24, 13-35 

„Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?” – pytają 

się uczniowie – trochę i w Naszym imieniu. Czemu nie rozpoznali momentu spotkania 

z Bogiem? Czy to On zasłonił ich oczy – czy może stało się tak, bo widzieli świat przez pryzmat 

swojego bólu, rozczarowania, żalu, utraty nadziei, … Czy patrzenie przez „czarne okulary” 

naszych aktualnych trosk może uniemożliwić dostrzeżenie Bożej obecności w naszym życiu? 

1
.0

5
 

Dz 6, 8-15; Ps 119 (118), 23-24.26-27.29-30 (R.: por. 1); {Mt 4, 4b}; J 6, 22-29 

Wiara Szczepana była wielka. Taka, że jego oblicze było piękne i nią przemienione. Jaka jest 

moja wiara? Czy przekłada się na to co robię, o czym i jak mówię? Czy jaśnieję Chrystusem? 

Jeśli widzisz, że jeszcze ci brakuje wiary poproś dziś: „Panie, przymnóż mi wiary”. 
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Wsp. św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła 
Dz 7, 51 – 8, 1a; Ps 31 (30), 3c-4.6.7b.8a.17.21ab (R.: por. 6a); {J 6, 35ab}; J 6, 30-35 

Komunia która gasi wszelkie pragnienie, wszelki głód. Bliskość Boga która wystarcza za 

wszystko. Nie muszę prosić, Bóg sam mi to daje, tego pragnie dla mnie. 
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Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki Polski 
t6: 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 

Jezus powiedział do ucznia: „Oto Matka twoja” i tak samo mówi do każdego z nas. Daje nam 

Maryję jako Opiekunkę, ale też prosi abyśmy zwracali się do Niej nie tylko w potrzebie. 

Zastanów się na ile Maryja jest ci Mamą. Widzisz to co dla Ciebie robi i wyrażasz Jej swoją 

wdzięczność? 
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Wsp. św. Floriana, męczennika, patrona diecezji warszawsko-praskiej 
Dz 8, 26-40; Ps 66 (65), 8-9.16-17.19-20 (R.: por. 1b); {J 6, 51ab}; J 6, 44-51 

Kogo pociągnął Ojciec, tego Ja wskrzeszę w dniu ostatecznym. Kto we Mnie wierzy, ma życie 

wieczne. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. – Które słowa z dzisiejszych czytań 

są dla Ciebie ważne TERAZ? Których nie rozumiesz? Nad jakimi chcesz się zatrzymać? Proś 

o to, żebyś czytał dzisiejsze Słowa z wiarą i zdziwieniem jak etiopski dworzanin. 
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Dz 9, 1-20; Ps 117 (116), 1b-2 (R.: por. Mk 16, 15); J 6, 56; J 6, 52-59 

„Kto Mnie spożywa, będzie żył dzięki Mnie”. Boże, trudna jest to nauka do przyjęcia, do 

zrozumienia, ale jednocześnie zadziwiająca. Chcę mieć udział w Twoim życiu i choć mało 

rozumiem, w posłuszeństwie Twojemu Słowu spożywam Cię na Eucharystii. Panie, dziękuję za 

Twoją ofiarę. Proszę Cię jednocześnie o łaskę wierności. 
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Święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba 
t6: 1 Kor 15, 1-8; Ps 19 (18), 2-5 (R.: 5a); {J 14, 6b i 9c}; J 14, 6-14 

Poznałeś już Jezusa? Znasz już Jezusa? Znasz już Jezusa na tyle, by prosić w Jego imię, czyli by 

prosić o to, o co On by prosił? Wierzysz w Niego na tyle, by czynić dzieła takie jak Jego, 

a nawet większe? Dla większej chwały Ojca otwieraj się w modlitwie na WIĘCEJ poznania 

przez miłość, WIĘCEJ wiary, WIĘCEJ darów. 
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4. Niedziela Wielkanocy 
Dz 2, 14a.36-41; Ps 23 (22), 1b-6 (R.: por. 1b); 1 P 2, 20b-25; {J 10, 14}; J 10, 1-10 

Często bardziej niż Bożą owieczką – uroczą i niewinną, czuję się Bożym baranem. Uwikłana 

w owczy pęd życia, zaplątana rogami w zaroślach grzechu daleko od dróg Pana Boga. A On? 

Wciąż widzi we mnie tę małą owieczkę, którą ukochał przed wiekami. Nie zważa na ciężar 

grzechu i bez grymasu wysiłku i zgorszenia lekko podnosi mnie i bierze w swoje ramiona. A Ty? 

Jaką owcą jesteś? 
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Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski 
t6: 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 

Uważajcie, czuwajcie – tymi słowami Paweł upomina biskupów, aby troszczyli się o wiernych. 

Animatorze! Uważaj i czuwaj, bo i Tobie Pan powierzył opiekę nad częścią swojej trzody. I nie 

unikaj łez, bo „są one lekarstwem na choroby duszy” – nie tylko Twojej. 



9
.0

5
 

Dz 11, 19-26; Ps 87 (86), 1b-7 (R.: por. Ps 117 [116], 1b); {Por. J 10, 27}; J 10, 22-30 

Zatwardziałość serc Żydów, czy bezgraniczne poddanie się owiec swojemu pasterzowi? Która 

postawa jest Ci bliższa? Potrafisz zgodzić się na bycie całkowicie zależnym od Pana? Czy 

uparcie szukasz swoich dróg? On zapewnia Cię dziś, że tylko w Nim bije źródło życia i, że będąc 

tylko w Jego dłoniach, możesz bezpiecznie skryć się w dłoniach Wszechmogącego Boga Ojca. 
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Dz 12, 24 – 13, 5a; Ps 67 (66), 2-6.8 (R.: por. 4); {J 8, 12}; J 12, 44-50 

Jak wielkim zaufaniem obdarza nas Pan, pozwalając nam korzystać z naszej wolności. Ta 

wolność jest darem i zadaniem – bo Duch Święty w nas konfrontuje tę wolność z prawdą Słowa 

Bożego. Potrzebujemy słuchać Jego głosu i zapragnąć pójścia za Nim. Wtedy nasza wolność 

objawi się w byciu Bożym posłańcem i stanie się źródłem głębokiego życiowego spełnienia. 
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Dz 13, 13-25; Ps 89 (88), 2-3.21-22.25.27 (R.: por. 2a); {Por. Ap 1, 5}; J 13, 16-20 

Dzisiejsza ewangelia pokazuje nam jak ważne jest ustanowienie w życiu właściwych proporcji 

i hierarchii. Jezus mówi do nas o tym otwartym tekstem, że musimy mieć Jego za Pana, za swego 

zwierzchnika. Ustawienie prawdziwe tych kategorii najczęściej zajmuje kilka lat. Musimy się 

otrzeć o dorosłość, o cierpienie, o jakąś niewygodę, ... Każdy pewnie musi do tej prawdy 

dorosnąć sam, ale z tego fragmentu wiemy jasno, powinniśmy dążyć do tego, by tak wyglądało 

nasze życie. 
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Dz 13, 26-33; Ps 2, 6-12a (R.: por. 7); {J 14, 6}; J 14, 1-6 

Chciałbym być jak Tomasz, który nie udaje, że wszystko rozumie, ale wprost mówi Jezusowi 

o swoich wątpliwościach. Bo przecież Jezus czeka na poszukujących i niepewnych, 

z wątpliwościami. Jedyne co potrzeba to przyznać to przed Nim. 
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Dz 13, 44-52; Ps 98 (97), 1bcde.2-4 (R.: por. 3cd); {J 8, 31b-32a}; J 14, 7-14 

Słowo dziś odkrywa przed nami dwie przyczyny odrzucenia Prawdy – zazdrość oraz brak wiary. 

Czy czasem odczuwam, że w mojej duchowości patrzę, lecz nie widzę? Może więc jest we mnie 

zazdrość, bądź niewystarczająca wiara, ...? 
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5. Niedziela Wielkanocna 
Dz 6, 1-7; Ps 33 (32), 1-2.4-5.18-19 (R.: por. 22); 1 P 2, 4-9; {J 14, 6}; J 14, 1-12 

Naturalną koleją rzeczy jest, że przy pełnieniu posługi czasem możemy już zwyczajnie nie 

wyrabiać. Jak wygląda wtedy moja postawa? Czy staram się, w poczuciu pychy i braku pokory, 

„grać” perfekcjonistę, który mimo wszystko dzielnie trwa w obowiązkach i próbuje udowodnić, 

ze ma sytuację pod kontrolą? A może zaczynam wtedy umywać ręce; uważać, że to tak 

naprawdę nie moja sprawa i nie powinienem się już angażować? A może, jak apostołowie, 

potrafię zdobyć się na akt uniżenia, przyznać do własnej niemocy i poprosić kogoś innego 

o pomoc? 
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Dz 14, 5-18; Ps 115 (113B), 1-4.15-16 (R.: por. 1); {Por. J 14, 26}; J 14, 21-26 

Czy wierzysz w cud konkretnego uzdrowienia? Czy poderwiesz się do góry, gdy usłyszysz „stań 

prosto na nogach”? Czy z wiarą i ufnością podejmujesz ryzykowne decyzje, do których wzywa 

cię Pan? Zastanów się, kiedy ostatnio doświadczyłeś obecności Pana w Twoim życiu? Kiedy 

zobaczyłeś jakiś znak od Boga? Może nie widzisz, bo nie pozwalasz sobie go zobaczyć. „Duch 

Święty nauczy was wszystkiego.” Duchu Święty otwieraj nasze oczy by widziały, otwieraj nasze 

uszy by słyszały, otwieraj nasze serce, aby czuło. Prosimy, rozpalaj nasze zatwardziałe serca.  
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Uroczystość św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, Patrona Polski i metropolii warszawskiej 
t6: Ap 12, 10-12a; Ps 34 (33), 2-9 (R.: 5b); 1 Kor 1, 10-13.17-18; {J 17, 19}; J 17, 20-26 

Nie jest łatwo spełniać Słowa Jezusa, który prosi dziś Swego Ojca za nami, abyśmy się stawali 

jedno. Ciężko nam to wcielać w życie z najbliższymi nam ludźmi, a co dopiero z tymi, którzy w 

jakikolwiek sposób mogą stawać się naszymi wrogami. Prośmy dziś Pana, aby dawał nam siłę, 

wiarę i odwagę do tego, żeby tak, jak św. Andrzej Bobola stawać się jedno ze wszystkimi, a to 

swoje poświęcenie łączyć z Paschą Chrystusową. 
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Dz 15, 1-6; Ps 122 (121), 1b-2.4-5 (R.: por. 1bc); {J 15, 4a.5b}; J 15, 1-8 

Metafora winnej latorośli pięknie koresponduje z pierwszym czytaniem. Czasami nazywamy 

swoje życie nawróconym, a o sobie mówimy „jestem nowym człowiekiem”, ale niestety bywa, 

że w starych szatach. Przyjmujemy nowe zasady, ale często zostawiamy sobie stare 

przyzwyczajenia. A Jezus mówi jednoznacznie: trzeba właśnie te gałęzie przyzwyczajeń obcinać. 

Może być to bolesne, ale innego sposobu na owocowanie nie ma. 
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Dz 15, 7-21; Ps 96 (95), 1-3.10 (R.: por. 3); {Por. J 10, 27}; J 15, 9-11 

Dzisiejsze Słowo porusza odwieczny „problem z Prawem” – spór tych, którzy wszędzie 

doszukują się łamania przepisów z tymi, którzy nie potrzebują żadnych przepisów, bo przecież 

Pan Bóg nas kocha i jest miłosierny. A Ciebie w którą stronę poruszyło dzisiejsze Słowo? Czy 

czujesz niepokój związany z zawierzeniem się Łasce, czy raczej patrzysz przez palce na Prawo, 

które dał nam Pan Bóg? 
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Dz 15, 22-31; Ps 57 (56), 8.10-12 (R.: por. 10a); {J 15, 15b}; J 15, 12-17 

Może się zastanawiasz czytając dzisiejszą Ewangelię, jakbyś się zachował, gdyby przyszło ci 

oddać życie za przyjaciela. Może sparaliżowałby cię strach albo też odważnie stanąłbyś „na 

wysokości zadania”. Ale to przecież tylko gdybanie. Żyjemy w takich, a nie innych realiach, 

które tego od nas nie wymagają. Ale ... tak naprawdę codziennie możesz oddać życie za 

przyjaciela. Każdego dnia masz taką szansę. Wtedy, kiedy ktoś potrzebuje rozmowy, a nasze 

życie jest bardzo zmęczone. Wtedy, kiedy komuś trzeba pomóc, a nasze życie wolałoby zostać 

w domu i zająć się swoimi sprawami, ..., oddasz dziś choć kawałek swojego życia dla tego, kogo 

miłujesz? 
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Dz 16, 1-10; Ps 100 (99), 2-5 (R.: por. 1b); {Kol 3, 1}; J 15, 18-21 

Wszystko mi czynią z powodu Chrystusa. Jeżeli mnie spotyka jakieś trudne doświadczenie to 

dlatego, że jestem blisko Pana. Dla świata mogę wydawać się innym, świat będzie mi mówił 

„zmień się, nie pasujesz do nas.” Ale nie bójmy się, Chrystusa też znienawidzili, a na końcu 

zabili, lecz On zwyciężył. A jeśli On zwyciężył to my nie mamy się czego bać.  

 

 


