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Rozważania: Diakonia Szkoły Animatora, skład: DKS WPraga 
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Wsp. bł. Bronisławy, dziewicy. 
1 Kor 3, 18-23; Ps 24 (23), 1b-4b.5-6 (R.: por. 1b); {Mt 4, 19}; Łk 5, 1-11 

Czego kurczowo się trzymasz? Czego najbardziej boisz? Nad czym chcesz mieć kontrolę? 

Kiedy pozwolisz Bogu działać, On da Ci dużo więcej, niż masz teraz, niż w ogóle się 

spodziewasz. Przypomnij sobie moment, kiedy Twoje życie było całkowicie w Jego rękach, 

kiedy pozwoliłeś Mu się nieść, a On zadbał, by było dobrze. Wypłyń na głębie i dziś oddaj Mu 

to, co najbardziej chcesz zostawić sobie, a On przemieni to w największy skarb! 
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1 Kor 4, 1-5; Ps 37 (36), 3-6.27-28b.39-40 (R.: por. 39a); {J 8, 12}; Łk 5, 33-39 

Przychodzą takie momenty w życiu, że i my stajemy się „starymi bukłakami” – i to bez względu 

na wiek. I zamykamy się na „nowe wino”, nową naukę, nową łaskę – naukę i łaskę Boga, która 

jest zawsze Nowa. Potrzeba nam rzeczywistego nawrócenia, które sprawi, że staniemy się 

„nowymi bukłakami”. 
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Wsp. św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła. 
1 Kor 4, 6-15; Ps 145 (144), 17-21 (R.: 18a); {J 14, 6}; Łk 6, 1-5 

Droga wiary to nie jest droga ślepego posłuszeństwa, bezmyślnego trzymania się prawa tak jak 

robili to Żydzi. Jezus jest Drogą, Prawdą, Życiem i tylko coraz głębsze poznawanie Jego, 

wsłuchiwanie się w Jego głos może uczynić naszą wiarę żywą i autentyczną. Nie bez przyczyny 

nazywamy Jezusa Dobrym Nauczycielem. W chwilach wątpliwości i pytań proś Go by nauczył 

Cię rozumieć i wlewał w twój umysł Światło Ducha Świętego. 
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23. Niedziela zwykła. 
Mdr 9, 13-18b; Ps 90 (89), 3-6.12-14.17 (R.: por. 1b); Flm 9b-10.12-17; {Ps 119 (118), 135}; Łk 14, 25-33 

Dziś Pan pyta o moje przywiązania. I rezygnację z tych przywiązań porównuje do 

zdroworozsądkowego „mierz siły na zamiary”. Aby pójść prawdziwie za Jezusem, konieczne jest 

najpierw usiąść i zrobić sobie rachunek z przywiązań. Inaczej to nie przejdzie, budowla stanie w 

połowie. Co jest więc dla mnie celem życia? Co jest dla mnie celem na co dzień? Ile czasu 

i myśli poświęcam poszczególnym sprawom dnia? I przede wszystkim – ile w tym poświęcam 

dla Boga? 
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1 Kor 5, 1-8; Ps 5, 5-7.12 (R.: por. 9a); {J 10, 27}; Łk 6, 6-11 

Zadaj sobie takie pytanie „Co wybieram dzisiaj zrobić? Życie ocalić czy zniszczyć?” Ten wybór 

naprawdę jest tak radykalny. I warto wytrwać, warto powstawać z upadków. Każdego dnia. 

„Moje owce słuchają mojego głosu. Ja znam je, a one idą za Mną.” 
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1 Kor 6, 1-11; Ps 149, 1b-6a.9b (R.: por. 4a); {J 15, 16}; Łk 6, 12-19 

Dzisiejsza Ewangelia ma 3 głównych bohaterów: ciebie, Jezusa i wspólnotę. Ciebie Jezus 

wybrał, o tobie rozmawiał z Ojcem, zaprosił do bliskiej relacji i jak najlepszemu przyjacielowi 

powierzył najważniejszą misję: byście razem z braćmi ze wspólnoty zaprosili do niej wszystkich 

(bo potrzebują Go usłyszeć i uzyskać uzdrowienie ze swych chorób). Spójrz na Jezusa – jak On 

się troszczy, byście wszyscy doszli do Taty. 
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Wsp. bł. Ignacego Kłopotowskiego, prezbitera 
1 Kor 7, 25-31; Ps 45 (44), 11-12.14-17 (R.: 11a); {Łk 6, 23ab}; Łk 6, 20-26 

„Bóg Jakuba – naszą twierdzą”. Jaki jest sens ubóstwa, niedostatku, smutku, odrzucenia, 

upokorzenia, zniewagi? A Pan Bóg mówi – błogosławieni są Ci, którzy doświadczają takiego 

trudu. Zaufanie Bogu i oparcie się na Nim nie pokładając ufności w zabezpieczeniach tego 

świata – oto co znaczy być uczniem Jezusa. 
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Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. 
Mi 5, 1-4a lub Rz 8, 28-30; Ps 13 (12), 6 (R.: por. Iz 61, 10b); Mt 1, 1-16.18-23 

W święto urodzin Maryi czytamy o narodzeniu … jej Syna oraz pochodzeniu … Jej męża. 

Ludzie mogą nie zauważać i nie doceniać tego, jak współpracujemy z Łaską i jak służymy Bogu 

i ludziom. Ważne, jaką radością jest to w oczach Boga! 
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1 Kor 9, 16-19.22-27; Ps 84 (83), 3-6.12 (R.: por. 2); {J 17, 17ba}; Łk 6, 39-42 

Mocne i poruszające słowa kieruje dziś do nas Pan. Co odsłaniają one w Tobie? Co czujesz 

kiedy słyszysz o belce w swoim oku albo o tym, że głoszenie Ewangelii jest Twoim 

obowiązkiem? Czy jest w Tobie gotowość, aby pójść za wezwaniem Pawła i stać się „wszystkim 

dla wszystkich” w Twojej wspólnocie, rodzinie, środowisku nauki i pracy? 
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1 Kor 10, 14-22; Ps 116B (115), 12-13.17-18 (R.: 17a); {J 14, 23}; Łk 6, 43-49 

„Mówię jak do ludzi rozsądnych”. Przyzwyczajono nas, że wiara nie jest rozsądna. I coś w tym 

jest, bo jeśli próbujemy się wznieść do Nieba na tylko jednym skrzydle – bez rozumu, to 

rzeczywiście nie jest to rozsądne. Jezus naucza, że warto budować dom na skale, a nie na piachu. 

Czy sięgnięcie po wartościową książkę teologiczną nie będzie ugruntowaniem mojej wiary? Być 

może pomoże mi to w przetrzymaniu uderzającego potoku? 
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24. Niedziela zwykła. 
Wj 32, 7-11.13-14; Ps 51 (50), 3-4.12-13.17.19 (R.: por. Łk 15, 18); 1 Tm 1, 12-17; {2 Kor 5, 19}; Łk 15, 1-32 

Czy może być coś piękniejszego od czułego uścisku taty czekającego na powrót swego dziecka? 

Nie zwlekaj i nie ociągaj się, ale „wstań i wróć do Ojca”, bo to w Jego ramionach i przy kratkach 

konfesjonału odnajdziesz uzdrowienie i pokój serca. 
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1 Kor 11, 17-26.33; Ps 40 (39), 7-10.17 (R.: 1 Kor 11, 26b); J 3, 16; Łk 7, 1-10 

Pierwsze czytanie może szczególnie powinno trafić do animatorów. Czy nie ma wśród nas 

sporów, gdy schodzimy się jako Kościół? Czy w sercu nie zdarza nam się sądzić drugiego 

człowieka, nawet w trakcie wspólnej modlitwy czy Eucharystii? Czy nie przedkładamy własnego 

interesu nad interes drugiej osoby we wspólnocie? Lekarstwo jest jasne – Eucharystia i pełna 

wiary modlitwa za siebie nawzajem. 
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Wsp. św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła. 
1 Kor 12, 12-14.27-31a; Ps 100 (99), 2-5 (R.: por. 3c); {Łk 7, 16}; Łk 7, 11-17 

Sytuacja opisana w tej Ewangelii jest nieco inna niż zazwyczaj – Jezus nie reaguje na prośbę, 

błaganie o cud czy uzdrowienie. Jezus sam reaguje, jest aktywny gdy dostrzega jakiś rodzaj 

krzywdy, cierpienia. To jest obraz Boga, który interweniuje w naszym życiu – potężnie ale 

jednocześnie bez rozgłosu. To ważne, by ten obraz mieć przed oczami, by go ze sobą „nosić” 

jako gwarancje, że Jezus interweniuje w nasze życie właśnie wtedy, gdy doświadczamy bólu. 

Nawet wtedy gdy nie mamy już siły by do Niego wołać. 
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Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. 
Lb 21, 4b-9 lub Flp 2, 6-11; Ps 78 (77), 1-2.34-38 (R.: por. 7b); J 3, 13-17 

Ze strony wyłącznie rozumowej to co dziś świętujemy jest absurdem. A jednak już na pustyni 

Bóg wybrał do ocalenia człowieka to od czego każdy wolałby uciec. Zrozumieć, że krzyż ma 

ogromną wartość mogę tylko w spotkaniu osobowym z Jezusem. Gdzie go spotkam dzisiaj? 
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Wsp. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. 
Hbr 5, 7-9; Ps 31 (30), 2-6.15-16.20 (R.: por. 17b); J 19, 25-27 lub Łk 2, 33-35 

Czym jest posłuszeństwo? Czym jest uległość? Czy okazywaniem słabości i pozbawianiem się 

wolności, jak często mi się wydaje? Mogę zapragnąć posłuszeństwa, gdy przyjrzę się dziś Słowu, 

pytając raczej: jak Jezus wyrażał Swoje posłuszeństwo i do czego Go ono doprowadziło?  

Przykład Jana natomiast pomaga mi zobaczyć, jak ja mam słuchać Pana … Jego postawa wyraża 

coś więcej niż wysłuchanie i wypełnienie Słów Jezusa. Jan mówi o sobie „uczeń, którego Jezus 

miłował”. Czy ja także w ten sposób patrzę na siebie? Czy „staję się” wtedy, gdy Jezus mówi do 

mnie? 
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Wsp. Świętych Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa, męczenników. 
1 Kor 15, 12-20; Ps 17 (16), 1bcd.6-8.15 (R.: por. 15b); {Por. Mt 11, 25}; Łk 8, 1-3 

Będąc chrześcijanami, głosimy i wierzymy w Zmartwychwstanie Jezusa. Czy jednak określenie 

to nie zostało w nas jakoś spłycone, zinfantylizowane? Czy faktycznie mam świadomość tego, że 

moje życie nie skończy się po śmierci, ale dzięki łasce Jezusa mam szansę osiągnąć pełnię 

szczęśliwości, które nigdy, nigdy się nie skończy? Czy pamiętam o tym, że to właśnie na 

Zmartwychwstaniu Jezusa opiera się praktycznie cała nasza wiara? 
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1 Kor 15, 35-37.42-49; Ps 56 (55), 3.10-14 (R.: por. 14c); {Por. Łk 8, 15}; Łk 8, 4-15 

Każdy z nas słuchając Słowa Bożego napotyka na drodze ciernie. Zastanów się dzisiaj nad tym, 

co odciąga Cię od Słowa Bożego, od realizacji tego Słowa? Co zagłusza Ci Pana Boga? Czy jest 

to drugi człowiek, jakaś relacja? Jakieś przyzwyczajenie, przywiązanie? A może Ty sam, Twój 

egoizm, pycha? Co dzieje się z ziarnem słowa, które pada na Twoją duszę? 
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25. Niedziela zwykła. 
Am 8, 4-7; Ps 113 (112), 1b-2.4-8 (R.: por. 1b i 7b); 1 Tm 2, 1-8; {Por. 2 Kor 8, 9}; Łk 16, 1-13 

Jezus daje nam dziś niezwykle ważne pouczenie: nasza wierność w najmniejszych sprawach 

przekłada się na bycie wiernym w sprawach największych, zatem duchowych, Bożych. Jest 

jeden Bóg. Jeśli służę Jemu – nie mam dylematów, nie będę służyć innym, nie będę się 

podporządkowywać nikomu, ani niczemu. To nie takie proste? O co się martwię? O pokój 

i bezpieczeństwo mam się modlić, przyjaciół zdobywać tak, jak to czyni każdy człowiek, …, 

a w tym wszystkim pamiętać o wierności Bogu. Wtedy każda decyzja, jaką podejmę będzie 

dobra. 
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Prz 3, 27-35; Ps 15 (14), 1b-3.4b-5 (R.: por. 1b); {Mt 5, 16}; Łk 8, 16-18 

Znane polskie przysłowie radzi: „Co możesz zrobić dziś, zrób jutro”. Czy jest to jednak dobra 

rada? Księga Przysłów mówi natomiast, żeby niczego nie odkładać na później i nikogo nie 

odsyłać na jutro. Jaka jest moja mentalność: polska czy biblijna? Jutro czy dziś? Na pytanie, 

które stawia Psalm, o to kto zamieszka z Panem, odpowiada właśnie Księga Przysłów. 

Uczciwością wobec człowieka można zaskarbić sobie miłość samego Boga. 
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Wsp. świętych Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Hasang i Towarzyszy, męczenników. 
Prz 21, 1-6.10-13; Ps 119 (118), 1.27.30.34-35.44 (R.: 35a); {Por. Łk 11, 28}; Łk 8, 19-21 

Dwa punkty. Słuchać i wypełniać. Tylko tyle (i aż tyle) żeby być „Matką i braćmi” Pana Jezusa. 

Słuchać, czyli przestać mówić i skupić się na Tym, który mówi. Nie myśleć o niczym innym, nie 

zaprzątać sobie głowy innymi rzeczami. Po prostu przestać wszystko robić i zacząć słuchać. 

A potem, kroczek po kroczku, zacząć to realizować. Czy wykonałem dzisiaj choć jeden krok, 

który kierował mnie ku wypełnieniu konkretnego Słowa? 
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Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty. 
Ef 4, 1-7.11-13; Ps 19 (18), 2-5 (R.: 5a); Mt 9, 9-13 

Moje życie toczy się według znanego kalendarza. Codziennie odhaczam kolejne zadania z listy. 

Planowanie i przewidywalność zdarzeń budują moje poczucie bezpieczeństwa. I do tej komory 

celnej, która jest mi tak dobrze znana, przychodzi Chrystus. Nie przedstawia całej listy 

argumentów, dlaczego lepiej będzie mi z Nim. Mówi dziś proste „Pójdź za Mną”. Czy odważę 

się wyjść ze swej strefy komfortu, by Mu służyć? Czy odważę się dziś zachować inaczej, niż się 

po mnie spodziewają ludzie, ale za to zgodnie z Jego nauką i tym, do czego mnie powołał? Czy 

uczynię dziś pierwszy (a może już kolejny) krok do „miary wielkości według Pełni Chrystusa”? 
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 Koh 1, 2-11; Ps 90 (89), 3-6.12-14.17 (R.: por. 1b); {J 14, 6}; Łk 9, 7-9 

Droga, prawda, życie – czy tym jest dla Ciebie najbardziej Jezus? Jaki jest Jego obraz w Twojej 

głowie? Usiądź dziś przed Chrystusem i wpatrz się w Jego oczy. 
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Wsp. św. o. Pio z Pietrelciny. 
Koh 3, 1-11; Ps 144 (143), 1b.2abc.3-4 (R.: 1b); {Por. Mk 10, 45}; Łk 9, 18-22 

Kohelet mówi, że jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co 

zasadzono, czas zabijania i czas leczenia, czas burzenia i czas budowania, …, a jaki jest teraz 

czas w Twoim życiu? I dlaczego? 
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 Koh 11, 9 – 12, 8; Ps 90 (89), 3-6.12-14.17 (R.: por. 1b); {Por. 2 Tm 1, 10b}; Łk 9, 43b-45 

U szczytu Swej sławy Jezus nie zapomina co jest celem Jego drogi. Bo wszystko przemija, 

a tylko Miłość sięga poza grób. 
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 26. Niedziela zwykła. 

Am 6, 1a.4-7; Ps 146 (145), 6c-10 (R.: por. 1b); 1 Tm 6, 11-16; {Por. 2 Kor 8, 9}; Łk 16, 19-31 

Postawa bogacza z Ewangelii jest zaskakująca. Nawet będąc „w odmętach płomieni” nie zwraca 

się o miłosierdzie Boże, ale prosi by Bóg posłał mu sługę. Ile jest we mnie takiego oczekiwania? 
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Hi 1, 6-22; Ps 17 (16), 1bcd.2-3.6-7 (R.: 6b); {Por. Mk 10, 45}; Łk 9, 46-50 

Nie ma zbawienia poza oazą, prawda? Można żartować, ale ile razy zdarza się, że patrzymy 

krzywo na inne wspólnoty w Kościele, bo nie działają tak jak my. Inna modlitwa, inaczej 

postawiony akcent w duchowości czy inne spojrzenie na Sobór Watykański. I już rośnie 

niezrozumienie ... Pomódl się dzisiaj za wszystkie dzieła powstające w imię Jezusa – niech On 

otacza je swoim błogosławieństwem. 
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Wsp. św. Wincentego à Paulo, prezbitera. 
Hi 3, 1-3.11-17.20-23; Ps 88 (87), 2-8 (R.: por. 3a); {Por. Mk 10, 45}; Łk 9, 51-56 

W tym miejscu rozpoczyna się u Łk podróż Jezusa do Jerozolimy. Wiemy, jaki cel ta podróż 

miała. A czy ty znasz cel swojej podróży? Hiob mówi, że ,,człowiek swej drogi jest 

nieświadomy", nie wie, co dokładnie spotka go każdego dnia, jakiego cierpienia i radości dozna 

w przyszłości, jednak Jezus uczy, że cokolwiek to będzie, nie wolno odpłacać nienawiścią, 

przemocą, złorzeczeniem. Sam Bóg uczy nas wędrówki po tym świecie. 
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Wsp. św. Wacława, męczennika. 
Hi 9, 1-12.14-16; Ps 88 (87), 10b-15 (R.: 3a); {Flp 3, 8b-9a}; Łk 9, 57-62 

Uczeń Jezusa to człowiek wiary konsekwentnej, człowiek radykalny w naśladowaniu Mistrza. 

Droga do Jerozolimy wymaga od niego wyrzeczeń i zaangażowania. By wypełniać wolę Bożą 

musi opuścić dom, swoje przywiązania, przyzwyczajenia, pomysły na zabezpieczanie się. Droga 

z Jezusem to nieustanne wypatrywanie Go, słuchanie by wiedzieć, gdzie prowadzi i co mówi 

o moim życiu. To także wybaczanie sobie porażek oraz możliwość powrotu na drogę z Panem. 
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Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki katedralnej w Warszawie-Pradze 
Ez 43, 1-2.4-7a; 1 Krn 29, 10-12 (lub 1 P 2, 4-9; Ps 118 (117), 15-16.19.20.22-23.27); {Mt 16, 18}; Mt 16, 13-19 

Czy radujesz się z bycia w Kościele, którego bramy piekielne nie przemogą (a bliżej dosłownego 

tłumaczenia: który szturmuje bramy piekielne)? Przeżywasz Kościół jako braterską wspólnotę 

miłości. Jak możesz zintensyfikować to przeżycie w codzienności? Tylu ludzi zna Kościół 

z, często nieprzychylnego, przekazu medialnego – komu i jak możesz ukazać prawdziwy, żywy 

Kościół? 
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Wsp. św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła. 
Hi 38, 1.12-21; 40, 3-5; Ps 139 (138), 1b-3.7-10.13-14b (R.: por. 24b); {Ps 95 (94), 8a.7d}; Łk 10, 13-16 

Wielki jest Pan, nikt nie zdoła go ogarnąć, a kto próbuje się wywyższać i pyszni się przed Nim 

zostanie potępiony jak miasta z Ewangelii. Pan miłuje pokorę i małość, bo to one prowadzą do 

nawrócenia. Kiedy Twoje serce wybiera Pana i idzie Jego drogą w Twoim życiu dokonuje się 

prawdziwy cud – zbliżenia z Bogiem. Przyjmij Boży plan na dziś, oddaj się Jezusowi i niech 

stanie się kolejny cud 


