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Rozważania: Diakonia Szkoły Animatora, skład: DKS WPraga 
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22. Niedziela zwykła 
Jr 20, 7-9; Ps 63 (62), 2-6.8-9 (R.: por. 2ab); Rz 12, 1-2; {Por. Ef 1, 17-18}; Mt 16, 21-27 

Czy w reakcji Piotra było coś niestosownego? Chyba każdemu z nas zdarza się oddalać od siebie 

i naszych bliskich myśli o cierpieniu, niepowodzeniach, śmierci. Jezus dość ostro odpowiada na 

słowa swojego ucznia. Dlaczego Piotr nie dopuszczał do siebie myśli o takim losie swojego 

Pana? Prawdopodobnie nie rozumiał Jego drogi. A drogą Jezusa było ponieść śmierć 

i zmartwychwstać za nas. Krzyż Piotra był inny. A jaki jest Twój? Jezus mówi o naśladowaniu 

go, ale w niesieniu tego, co Ciebie spotyka. Módl się dziś o siły, miłość, pokorę w naśladowaniu 

Pana, który niósł nasz krzyż. 
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1 Tes 4, 13-18; Ps 96 (95), 1.3-5.11-13 (R.: por. 13ab); {Por. Łk 4, 18}; Łk 4, 16-30 

Zawsze zachwycał mnie ten fragment Ewangelii, w którym Jezus wspomina wdowę 

i trędowatego Naamana. Zachwycał mnie, przyznaję, głównie pod względem językowym – to po 

prostu bardzo zgrabnie i trafnie sformułowana riposta. Tymczasem jest to też i dla nas 

słowo-antidotum na poczucie wyższości, inności, „lepszości” … Bóg w swoich działaniach jest 

absolutnie wolny – przychodzi ze swoją łaską tak jak chce – niezależnie od tego czy po ludzku 

wydaje się nam to logiczne i sprawiedliwe. 
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1 Tes 5, 1-6.9-11; Ps 27 (26), 1bcde.4.13-14 (R.: por. 13); {Por. Łk 7, 16}; Łk 4, 31-37 

Słowo Jezusa ma wielką moc – wypędza złe duchy, dotyka serc ludzi. A jednak można słyszeć 

głos Jezusa, Jego naukę, a wcale Go tak naprawdę nie usłyszeć. A można tak jak patronka 

dzisiejszego dnia – św. Matka Teresa z Kalkuty, przez większość swojego życia nie widzieć 

Jezusa, ani Go nie słyszeć i wierzyć w Niego całym sercem, czynić dzieła miłości. Wiara to 

ufność nawet kiedy ciemno i nic nie widać. To czasem trwanie przy Bogu pomimo pustki 

w sercu. 
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Kol 1, 1-8; Ps 52 (51), 10-11 (R.: por. 10b); {Por. Łk 4, 18}; Łk 4, 38-44 

W wyniku swojej choroby teściowa Szymona utraciła zdolność do czynienia dobra bliźniemu, 

jednak po uzdrowieniu natychmiast wstała i zaczęła służyć. Przez co Ty czujesz się 

zatrzymywany w swojej służbie? Nie daj się stłamsić chorobom, innym zajęciom czy 

wymówkom w pełnieniu Bożej woli! Pamiętaj, że zostałeś posłany do wyjścia dalej, nie 

zatrzymywania się w miejscu, a łaska Jezusa nieustannie pomaga Ci w wypełnianiu swojego 

dobrego powołania. 
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Wsp. bł. Ignacego Kłopotowskiego, prezbitera 
Kol 1, 9-14; Ps 98 (97), 2-6 (R.: por. 2a); {Mt 4, 19}; Łk 5, 1-11 

Tyle razy słyszeliśmy już te słowa. Tyle kazań, tyle rekolekcji, ... Dzisiaj te słowa kieruje do nas 

Jezus. Wypłyń na głębię – bądź bliżej Mnie, spędź ze Mną czas, podejmij posługę, zaryzykuj, nie 

kalkuluj. Co znaczą te słowa w Twoim kontekście życia? Wypłyń na głębię, byś żył tak, jak o to 

prosi św. Paweł dla Kolosan. 
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Święto Narodzenie Najświętszej Maryi Panny 
t6: Mi 5, 1-4a (Rz 8, 28-30); Ps 13 (12), 6 (R.: por. Iz 61, 10b); {-}; Mt 1, 1-16.18-23 

Jezus, Emmanuel, Bóg z nami. Jezus przychodzi do każdego z nas poprzez historię narodu, 

historię konkretnej rodziny. Jak w życie Maryi i Józefa, tak i w moje życie Jezus przychodzi. 

Czy Go dostrzegam? Czy Go przyjmuję? Jezu, zapraszam, rozgość się w moim sercu, w moim 

życiu, rozgość się w mojej rodzinie :-) 
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Kol 1, 21-23; Ps 54 (53), 3-4.6.8 (R.: por. 6b); {J 14, 6}; Łk 6, 1-5 

„Byłem głodny, a daliście mi jeść“ – nawet jeśli ci faryzeusze słuchali tych słów, to ich nie 

usłyszeli, gdyż zagłuszyli je swoim fałszywym echem przykazania o tym, co wolno w szabat. 

Obyśmy pamiętali, iż każdy Boży nakaz i zakaz jest tylko konkretyzacją największego 

przykazania – miłości Boga i bliźniego, wyrażającej się w modlitwie i czynie. 
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23. Niedziela zwykła  
Ez 33, 7-9; Ps 95 (94), 1-2.6-9 (R.: por. 7d-8a); Rz 13, 8-10; {Por. 2 Kor 5, 19}; Mt 18, 15-20 

Dzisiejsze Słowo, łączy dwie trudne prawdy: miłość do bliźniego i niezgodę na czynione przez 

niego zło. Jezus wyraźnie oddziela zło od człowieka. Nikogo nie przekreśla – przecież gościł 

u celników i wielu poszło za nim tak jak ten, który opisuje tę scenę. Mateusz jest wzorem tego 

celnika, który usłuchał upomnienia i poszedł za Panem, tego, którym chcielibyśmy się cieszyć 

we wspólnocie. Słowa te dotyczą też tego, któremu słowo nawrócenia nic nie da, ale którego 

upomnienie jest dowodem mojej miłości do niego. Czy jestem gotów by wyjść do tego 

twardogłowego i wystawić się na śmieszność? Kto wie, może moje upomnienie będzie jego 

ratunkiem w chwili śmierci. 
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Kol 1, 24 – 2, 3; Ps 62 (61), 6-7.9 (R.: por. 7a); {Por. J 10, 27}; Łk 6, 6-11 

Św. Paweł mówi dzisiaj o rozwoju osobistym. Coaching, crossfit, kursy specjalistyczne – to 

wszystko jest dobre i potrzebne, bo uzupełnia nasze niedostatki i przemienia potencjał w akcję. 

Jednak najdoskonalszy będę przyjmując Chrystusa. I znów – ważne jest pogłębianie wiary 

intelektualnie, uczynkowo, czy doświadczanie jej emocjonalnie, jednak najcenniejsza jest sama 

relacja. Módlmy się dziś o wzrost w najlepszym kierunku. 
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Kol 2, 6-15; Ps 145 (144), 1b-2. 8-11 (R.: por. 9a); {Por. J 15, 16}; Łk 6, 12-19 

Pan Jezus nie powołuje uzdolnionych, ale uzdalnia powołanych. Nie odrzuca tego co słabe 

i kruche, ale każdą niedoskonałość bierze w Swoje dłonie, aby ją przemienić i objawić w tym 

Swą moc. Być może w Swoim słowie przychodzi dziś także do Ciebie i tak jak Szymonowi 

również Tobie chce nadać nowe imię, zapraszając do Swoich dzieł. Bóg nie szuka 

nieistniejących ideałów, ale obdarza uczniów specjalnymi łaskami, oczekując jedynie naszej 

dyspozycyjności i zaufania.  
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Wsp. św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła 
Kol 3, 1-11; Ps 145 (144), 2-3.10-13 (R.: por. 9a); {Por. Łk 6, 23ab}; Łk 6, 20-26 

Wszelkie próby nasycenia swojego serca przez dobra tego świata są z góry skazane na 

niepowodzenie. W najlepszym przypadku będą one nieskuteczne, a w najgorszym wprowadzą 

nas na drogę grzechu. Zgoda na wewnętrzny niedosyt, głód serca, niezaspokojenie 

i niedoskonałość ziemskiego życia może w niezwykły sposób zbliżyć nas do Boga – 

jednocześnie obdarzając błogosławieństwem, czyli szczęściem spokojnego serca. 
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Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 
t6: Lb 21, 4b-9 (Flp 2, 6-11); Ps 78 (77), 1-2.34-38 (R.: por. 7b); {-}; J 3, 13-17 

Ta ewangelia opisuje nam trochę logikę Boga. Dowiadujemy się z jakiego powodu Jezus pojawił 

sie na świecie, czym kierował się nasz Bóg. To co jest centralne w tym tekście, to koncentracja 

na odbiorcy zbawienia, czyli na każdym z nas. Bo bez trudu rozumiemy, że Bóg nie posłał 

swego Syna dla kaprysu, po to by się pokazać w majestacie czy coś komuś udowodnić. Posłał 

Go, bo Ty i ja potrzebowaliśmy odkupienia z grzechów. 
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Wsp. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej 
t6: Hbr 5, 7-9; Ps 31 (30), 2-6.15-16.20 (R.: por. 17b); {-}; J 19, 25-27 (Łk 2, 33-35) 

Cierpienie jest drogą realizacji wielkich dzieł Boga. Matka Bolesna, dzisiejsza patronka, stała się 

Matką Kościoła w swojej uległości, ufności i wierze. Czy moja wiara dopuszcza cierpienie w 

moim życiu? Czy przeżywam cierpienie z Bogiem i dla Boga. 
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Wsp świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa 
1 Tm 1, 15-17; Ps 113 (112), 1b-4.5a.6-7 (R.: por. 2a); {J 14, 23}; Łk 6, 43-49 

Czym jest napełnione moje serce? Jakich treści, słów, doświadczeń jest w nim najwięcej? Jakie 

są w nim pragnienia?  

Może kiedy odpowiem sobie na to pytanie zrozumiem, dlaczego tak ciężko jest mi wytrwać przy 

Panu? 

 

 
 



 24. tydzień zwykły, rok A I, tom 5. 
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24. Niedziela zwykła  
Syr 27, 30 – 28, 7; Ps 103 (102), 1b-4.9-12 (R.: por. 8a); Rz 14, 7-9; {J 13, 34}; Mt 18, 21-35 

Król z przypowieści, taki dobry, litościwy i łaskawy, pod koniec przecież uniósł się gniewem 

i wtrącił sługę do więzienia. Bóg także uniesie się w ostateczności gniewem, jeśli każdy z nas nie 

przebaczy z serca swojemu bratu. W dzisiejszych czytaniach dotyka mnie kompletna zależność 

mojego losu od miłosierdzia Boga, nie od mych dokonań, osiągnięć czy dyplomacji. Bo przez 

naszą grzeszność zasługujemy na Boży gniew – potężniejsze od gniewu jest jednak Jego 

miłosierdzie. Otrzymując ten niebywały dar, jesteśmy tym samym zaproszeni do udzielania go 

innym. 
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Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski 
t6: Mdr 4, 7-15 (1 J 2, 12-17); Ps 148, 1-2.11-13a.13c-14 (R.: por. 12a i 13a); {Mt 5, 8}; Łk 2, 41-52 

Posłuszeństwo w dzisiejszym świecie jest pokazane jako przereklamowane, ale Ewangelia staje 

do tego w opozycji i pokazuje Jezusa, który „był im poddany”. Wrócili do Nazaretu, a Jezus 

czynił postępy w mądrości. Posłuszeństwo Jezusa jest prawdziwą mądrością odartą 

z egoistycznego przekonania, że on wie lepiej. A przecież Maryja i Józef nie rozumieli tego, co 

do nich powiedział. Mógł obrócić się na pięcie i wrócić do rozmawiających między sobą 

nauczycieli. Jednak On poszedł z nimi i był im poddany. To piękna lekcja, którą pokazuje nam 

dzisiaj Jezus, że nie słowem a czynem, czynem miłości i posłuszeństwa. 
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1 Tm 3, 1-13; Ps 101 (100), 1b-3b.5-6 (R.: por. 2c); {Por. Łk 7, 16}; Łk 7, 11-17 

Święty Paweł w dzisiejszym czytaniu wskazuje na cechy wymagane od biskupów i diakonów. 

Idąc dalej jednak, można przełożyć te cnoty na każdego z nas – chrześcijanina chcącego żyć 

według nauki chrystusowej, żyjącego w rodzinie i pragnącego rodzinę zakładać. Być może jest 

to wezwanie szczególnie do dzisiejszych mężczyzn: „Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele 

własnego domu, jakżeż będzie się troszczył o Kościół Boży?”. W odwróceniu: dopiero wtedy, 

kiedy zatroszczysz się właściwie o swój dom i swoją rodzinę możesz troszczyć się o potrzeby 

Kościoła. Takie jest zadanie rodziny – po pierwsze uporządkować swoje sprawy wewnątrz, 

a dopiero potem świadczyć innym wokół. Chrystus chce abyśmy byli wiarygodni, prawdziwi, 

aby „ludzie widzieli dobre czyny w nas i chwalili Ojca, który w Niebie jest”. 
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Wsp. Świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy 
1 Tm 3, 14-16; Ps 111 (110), 1b-6 (R.: por. 2a); {Por. J 6, 63c.68c}; Łk 7, 31-35 

O naszym społeczeństwie często stereotypowo mówi się, że jest pełne maruderów, krytykantów, 

narzekających – ludzi wiecznie nienasyconych, odczuwających niezadowolenie – z siebie 

i innych. Dokładnie o takiej postawie mówi Jezus w Ewangelii – o ludziach odczuwających 

niezadowolenie, niezależnie od zmieniających się okoliczności. Dzisiejsze Słowo to dobra 

okazja, by przyjrzeć się kondycji naszej wdzięczności i tego, czy nasza krytyka zawsze jest 

konstruktywna, a może jednak przekorna? Płynę pod prąd, bo widzę tam wyznaczony cel, czy 

dla zasady? 
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Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty 
t6: Ef 4, 1-7.11-13; Ps 19 (18), 2-5 (R.: 5a); {-}; Mt 9, 9-13 

Jak często w naszym życiu czekamy z nawróceniem „aż będziemy gotowi”? Aż dotkniemy 

jakieś sprawy w swoim życiu, ogarniemy się nieco, rozpoczniemy regularne życie modlitwą 

i wtedy zaczniemy słuchać głosu Pana. Dzisiejsze słowa „pójdź za mną” mają być dla nas 

motywacją do wyruszenia natychmiast, bez żadnego „ale”. 
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1 Tm 6, 2c-12; Ps 49 (48), 6-10.17-20 (R.: por. Mt 5, 3); {Por. Mt 11, 25}; Łk 8, 1-3 

Chrześcijanin jest powołany do pójścia śladem Jezusa. Oznacza to, że swoim życiem, 

postępowaniem, słowem mam głosić Królestwo Boże. Mam stawać się taki jak On: dobry 

i miłosierny. Zauważać i zaspokajać potrzeby stawianych na mojej drodze ludzi. Zauważać, że 

ludziom równie często co troski i zainteresowania brakuje pieniędzy na podstawowe potrzeby, 

o które niekiedy najtrudniej jest poprosić. Czy pójdę za Jezusem jak towarzyszące mu niewiasty, 

dbające o to, by miał co jeść? Czy podzielę się z innymi nie tylko Dobrą Nowiną ale i chlebem? 
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Wsp. św. Pio z Pietrelciny, prezbitera 
1 Tm 6, 13-16; Ps 100 (99), 2-5 (R.: por. 2b); {Por. Łk 8, 15}; Łk 8, 4-15 

Zachowaj przykazanie nieskalane, jak wygląda sprawa moich postanowień rekolekcyjnych, czy 

trwam przy nich, czy pamiętam o nich. Czy w ogóle je miałem? Czy wracam do doświadczenia 

Bożej miłości z rekolekcji, czy dzielę się nimi z innymi? 
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25. Niedziela zwykła 
Iz 55, 6-9; Ps 145 (144), 2-3.8-9.17-18 (R.: 18a); Flp 1, 20c-24.27a; {Por. Dz 16, 14b}; Mt 20, 1-16a 

Czy Boże Miłosierdzie jest „sprawiedliwe” w naszym rozumieniu tego słowa? Dzisiejsza 

ewangelia zawsze wzbudzała we mnie oburzenie – jak można było potraktować wszystkich 

pracowników winnicy w ten sam sposób? Czy moje całe życie w bliskości Boga zostanie kiedyś 

nagrodzone tak samo, jak życie kogoś, kto nawrócił się w ostatniej sekundzie? Miłosierdzie jest 

niezgłębione, a kto stoi, niech baczy, aby nie upadł. Podziękuj dziś za nawrócenie wszystkich 

grzeszników w ostatniej chwili ich życia, proś o to, byś Ty nie odłączył się od zdroju 

Miłosierdzia. 
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Wsp. bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera 
Ezd 1, 1-6; Ps 126 (125), 1b-6 (R.: por. 3a); {Mt 5, 16}; Łk 8, 16-18 

Edykt króla Cyrusa można by współczesnym językiem streścić jednym hasłem: „wszystkie ręce 

na pokład!”. W jakim celu? By budować Boży dom, wtedy – w Jerozolimie, dziś – wszędzie. 

Budować Boże królestwo w naszym życiu nie tylko dlatego, że takie otrzymaliśmy wezwanie, 

ale bo to po prostu – w świetle słów dzisiejszej Ewangelii – najlepsza inwestycja naszych 

pragnień, talentów, sił i inicjatyw; „kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą nawet 

to, co mu się wydaje, że ma”. 
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Ezd 6, 7-8.12b.14-20; Ps 122 (121), 1b-2.4-5 (R.: por. 1bc); {Por. Łk 11, 28}; Łk 8, 19-21 

Krewnym Jezusa jestem wtedy kiedy On – Słowo Wcielone, staje się częścią mojego życia. 

Kiedy On – Słowo Wcielone, jest widoczny w moich gestach, czynach, podejmowanych 

decyzjach. Tylko wtedy, kiedy słucham Słowa, mogę poznać Jezusa. Tylko wtedy, kiedy 

przebywam ze Słowem, może Ono we mnie stać się ciałem, a ja Nim. Wtedy prawdziwie jestem 

krwią z Jego krwi i ciałem z Jego Ciała. 
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Wsp. św. Wincentego à Paulo, prezbitera 
Ezd 9, 5-9; Tb 13, 2abcde.3-4d.5.8 (R.: por. 2a); {Mk 1, 15}; Łk 9, 1-6 

W życiu przytrafiają nam się różne sytuacje i wydarzenia, także te złe i nieprzyjemne. Czy 

jednak potrafię, tak jak Ezdrasz, odnaleźć w nich Bożą interwencję, jakieś Jego działanie, które 

nie pozwoli nam upaść i zapomnieć, iż nadal jesteśmy drogocenni w Jego oczach? Proś Pana 

Boga o łaskę otwartych oczu i dziękuj Mu za to, że – mimo towarzyszącego naszemu życiu 

grzechu – nigdy cię nie opuszcza. 
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Wsp. św. Wacława, męczennika 
Ag 1, 1-8; Ps 149, 1b-6a.9b (R.: por. 4a); {J 14, 6}; Łk 9, 7-9 

Można być animatorem, prowadzić co tydzień spotkania, mówić o Jezusie, angażować się 

w przygotowanie do bierzmowania, być odpowiedzialnym za wiele rzeczy w parafii. Można 

codziennie słyszeć Słowo Boże, widzieć cuda. Tak jak Herod. A jednak nie usłyszeć, nie 

uwierzyć. Co jest tak naprawdę najważniejsze w Twoim życiu? 
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Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki katedralnej w Warszawie-Pradze 
t6: 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 

Chryste, „Ty jesteś Synem Boga żywego”. Piotr poznał Jezusa, prawdziwie poznał. Odpowiedzią 

Chrystusa jest przekazanie Piotrowi misji prowadzenia Kościoła. Piotr staje się skałą na której 

Bóg buduje Kościół. Panie, proszę Cię o łaskę, abym mógł/mogła, tak jak Piotr, prawdziwie 

Ciebie poznać. Naucz mnie słuchać i usłyszeć to co Ty do mnie mówisz. Proszę bym 

rozpoznał/rozpoznała misję do której mnie powołujesz. 
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Wsp. św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła 
Za 2, 5-9.14-15a; Jr 31, 10-12b.13 (R.: por. 10d); {Por. 2 Tm 1, 10b}; Łk 9, 43b-45 

Smutek, niezrozumienie, strach – ale jeśli pośrodku tego wszystkiego, co więcej, pośrodku ciebie 

Ten, który wydał się w ręce ludzi, otrzyma należne Mu miejsce, zaczniesz doświadczać Jego 

Paschy – przejścia, stopniowej przemiany, od życia do Pełni Życia. 


