
 

 

Oremus 1.09.2015 – 3.10.2015 

 

Rozważania: Diakonia Szkoły Animatora, skład: DKS WPraga 
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Wsp. bł. Bronisławy, dziewicy. 

1 Tes 5, 1-6.9-11; Ps 27 (25), 
1.4.13-14 (R.: por. 13); {Łk 7, 
16};  
Łk 4, 31-37 

Czuwaj. Nie chodzi o to, by nie spać nocami. Dziś, kiedy rozpoczyna się nowy 

rok szkolny, a rok akademicki zbliża się nieubłaganie, pamiętaj, by w natłoku 
zajęć, zadań i wszystkich tych rzeczy, które wypełniają Twój kalendarz, nie 

zgubić najważniejszego. By codziennie zapraszać Chrystusa, aby towarzyszył 

temu wszystkiemu, co nas zajmuje. By czuwać nie tylko nad swoim życiem, 
ale też tych, którzy są nam dani. 
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Kol 1, 1-8; Ps 52 (51), 10-11 
(R.: por. 10b); {Łk 4, 18};  
Łk 4, 38-44 

Chcieli Go zatrzymać. A On jest nieustannie w drodze, …, i także nas do 

bycia w drodze zaprasza. Jeśli czuję, że zacząłem obrastać mchem wygody 

i bezpieczeństwa to być może znak, że czas znów wyruszyć. 
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Wsp. św. Grzegorza 
Wielkiego, papieża i doktora 
Kościoła. 

Kol 1, 9-14; Ps 98 (97), 2-6 
(R.: por. 2a); {Mt 4, 19};  
Łk 5, 1-11 

„Nie bój się” – te słowa kieruje Jezus na początku nowego roku szkolnego, 

formacyjnego. Nowy rok, nowe oczekiwania, nowe zadania i posługi. Jezus 

mówi, żebyś się tego nie lękał, ale poszedł i łowił ludzi do Jego Królestwa. 
Jezus wzywa. Jezus powołuje. Ciebie. Dzisiaj. „Wypłyń na głębie i zarzuć 

sieci na połów”. 
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Kol 1, 15-20; Ps 100 (99), 1-5 
(R.: por. 2); {J 8, 12};  
Łk 5, 33-39 

„Kto napił się starego wina, nie chce potem młodego, mówi bowiem: <<Stare 

jest lepsze>>.” Na ile wystarcza mi sił do zachowania wierności Przymierzu, 

które na chrzcie zawarłem z Panem? Czy jest ono dla mnie źródłem radości? 
A może jestem żałobnikiem pośród gości weselnych? Może warto sięgnąć do 

nauczania papieża Franciszka i zastanowić razem z nim, czym jest radość 

Ewangelii? 
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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 

Dla Pana cenniejsza jest nasza stateczna wiara niż przepisy prawa. 

W rygorystycznym przestrzeganiu prawa przez faryzeuszy Jezus demaskuje 

ich niezrozumienie dla Bożej prawdy i miłosierdzia, ich jedynie ludzkie 
spojrzenie i brak miłości. Dlatego św. Paweł tak mocno podkreśla, że to 

w Jezusie, a nie w konkretnych regułach, jest nasze zbawienie. Nie w pięknie 

przygotowanej liturgii, ale w pięknym jej przeżywaniu. 
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23. Niedziela zwykła.  

Iz 35, 4-7a; Ps 146 (145), 6c-
10 (R.: por. 1b i 6a); Jk 2, 1-5; 
{Mt 4, 23};  
Mk 7, 31-37 

„Effata” – „Otwórz się!” Na żywego Boga i jego działanie. Dziś, w tej chwili 

modlitwy zawołaj, a On Ci odpowie. Nic nie będzie większym szczęściem 

dzisiejszego dnia. Zaufaj mi – wtul się w Jego ramiona! 
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Wsp. bł. Ignacego 
Kłopotowskiego, prezbitera 

Kol 1, 24 – 2, 3; Ps 62 (61), 6-
7.9 (R.: por. 8a); {J 10, 27};  
Łk 6, 6-11 

Cui bono? W jakim celu to robisz? Czy zadaję sobie to pytanie podejmując 

decyzje, zarówno te proste jak i te wymagające większego namysłu? Jakiemu 

dobru ma służyć to co wybieram, to na co się decyduję? Jezus pokazuje że 

w każdej sytuacji potrzebujemy zastanowić się nad większym dobrem, które 

wypływa z naszego postępowania. Życie człowieka jest ważniejsze od 
szabatu. 
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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 

Bóg jest obecny w historii człowieka. Wykorzystuje osobiste doświadczenie 
każdego. Tak jak posłużył się kolejnymi osobami z rodu Dawida, tak 

i Józefem oraz Maryją. Oni zaś, przez służbę, Chrystusowi oddali swoje 

małżeństwo odkrywając, że więcej zyskujemy dając niż biorąc.  
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Kol 3, 1-11; Ps 145(144), 2-
3.10-13b (R.: por. 9a); {Łk 6, 
23ab};  
Łk 6, 20-26 

Do czego dążę, do tego co w górze, czy do tego co na ziemi? Św. Paweł 
zaprasza nas, abyśmy wzrok nasz kierowali ku Niebu, gdzie przebywa 

Chrystus. Nie muszę się troszczyć, bo to Pan troszczy się o nas, ale trzeba 

zaufania, aby w to uwierzyć, aby za tym pójść. Czy jest we mnie gotowość 

pójścia za Jezusem? 
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Kol 3, 12-17; Ps 150, 1-2. 3-4. 
5 (R.: por. 5c); {1 J 4, 12};  
Łk 6, 27-38 

Co dziś na siebie włożyć? W czym będzie mi do twarzy? Co podkreśli moją 
urodę? Dzisiejsze czytanie przychodzi z odpowiedzią na te pytania. Św. Paweł 

pisze: „Bracia, obleczcie się”, nie wychodźcie do świata nadzy. Ubierajcie 

codziennie, jak ulubiony sweter, cierpliwość i miłosierdzie. Bądźcie 
wystrojeni każdego dnia w miłość, dobroć, pokorę, cichość, przebaczenie. Nie 

trzymajcie ich w szafie na święto czy lepszą okazję. Oto kilka rad, jak 

wyglądać pięknie w świecie. 
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1 Tm 1, 1-2.12-14; Ps 16 (15), 
1-2a.5.7-8.11 (R.: por. 5a); {J 
17, 17ba};  
Łk 6, 39-42 

Dzisiejszy świat pokazuje nam wiele drzazg w oczach naszych braci. 

Wytykamy sobie nawzajem niedoskonałości ciała bądź charakteru, rzucamy 

oskarżeniami na prawo i lewo: „wszyscy kłamią”, „politycy kradną”. 
Wszystko nam wolno, bo na pewno ktoś gdzieś zrobił coś gorszego. A św. 

Paweł wyjaśnia – wszystko dostaliśmy od Pana Boga. Na nic sobie nie 

zasłużyliśmy, tylko otrzymaliśmy łaskę my, niegodni. 
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 1 Tm 1, 15-17; Ps 113 (112), 

1-5a.6-7 (R.: por. 2); {J 14, 
23};  
Łk 6, 43-49 

„Z obfitości serca mówią jego usta.” Czy moje serce jest obfite? Co to znaczy 

dla mnie: mieć obfite serce? Czym je napełniam? 
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24. Niedziela zwykła.  

Iz 50, 5-9a; Ps 116A (114), 1-
6.8-9 (R.: por. 9); Jk 2, 14-18; 
{Ga 6, 14};  
Mk 8, 27-35 

„Wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie.” 

Pierwsze skojarzenie to „wierzący – niepraktykujący”. To chyba nie dotyczy 

mnie, animatora, prawda? Na pewno? Co z mojej wiary wypływa? Została 
przyjęta, ale czy została zrozumiana i wykorzystana? Czy jest martwa? Nie 

pytaj ciągle siebie o to, czy wierzysz wystarczająco; o niepewności, które 

może czasem się pojawią. Przyjrzyj się swoim uczynkom, co mówią ci 
o twojej wierze. 
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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 

Chrystus nie osądza człowieka, ale go zbawia. Jak często ja staję się sędzią dla 
mojego brata, siostry, mamy, taty, koleżanki, sąsiada? Tylko Bóg znając serce 

człowieka jest w stanie je osądzić. Panie przepraszam za wszystkie momenty 

kiedy oceniałem/łam drugą osobę i wypowiadałem/łam te osądy wobec innych 

osób.  
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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 

Jak pamiętamy, gdy Jezus „z głośnym wołaniem i płaczem zanosił gorące 
prośby i błagania”, apostołowie Piotr, Jan i Jakub nie zdołali towarzyszyć Mu 

nawet przez godzinę. Maryja, której w tym momencie „duszę miecz 

przenikał”, Jej siostra oraz Maria Magdalena i apostoł Jan wytrwali przy 
Chrystusie w godzinie śmierci. Czy zauważam cierpiącego bliźniego w swym 

środowisku? Czy jestem z nim? „I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, 

przyczyń się za nami”. 
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Wsp. Świętych Korneliusza, 
papieża, i Cypriana, biskupa, 
męczenników. 

1 Tm 3, 14-16; Ps 111 (110), 
1-6 (R.: por. 2a); {J 6, 
63b.68b};  
Łk 7, 31-35 

Prorok i Mesjasz. Dwie różne duchowości. Dwa style mówienia o Bożym 

królestwie. I ludzie którzy jak dzieci nie mogą odnaleźć istoty. W liście do 

Tymoteusza Apostoł daje wspólnocie wskazówki jak należy postępować 
„w domu Bożym”. Potrzebujemy przewodnika, dlatego Jezus daje nam 

Kościół. Czy zgłębiam Jego naukę? A może zadowalam się jedynie tym, co 

o Kościele mówi świat? 
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1 Tm 4, 12-16; Ps 111 (110), 
7-10 (R.: por. 2a); {Mt 11, 28}; 
Łk 7, 36-50 

Miłuje ten, komu wiele odpuszczono. Nie dlatego zostanę świętym, że jestem 

w miarę w porządku, całkiem nieźle mi idzie, nie jest ze mną tak najgorzej, 

stronię od grzeszników i rozpustników. To świadomość jak wiele razy 
zbłądziłem i jak wiele razy otrzymałem przebaczenie będzie zbliżać mnie do 

Boga. 
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Święto św. Stanisława Kostki, 
zakonnika, patrona Polski. 

Mdr 4, 7-15 lub 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 

Odwróćmy sytuacje – nie myślmy o nieposłuszeństwie Jezusa, ale o tym, że 
siada wśród nas i zaczyna z nami rozmawiać. Tłumaczy, szepcze do ucha czy 

napomina, ..., co Jezus chce powiedzieć do Ciebie? Usiądź w tym tłumie 

gapiów, ale nie bądź przechodniem – posłuchaj tego co mówi o Twoim życiu!  
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1 Tm 6, 13-16; Ps 100 (99), 1-
5 (R.: por. 2); {Por. Łk 8, 15}; 
Łk 8, 4-15 

„Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.” Zanim zaczniesz badać swoje 
serce, czy jest żyzną glebą dla Słowa Bożego, zastanów się. jakim jesteś 

słuchaczem. Czy słyszysz wszystko, ale zapominasz o tym, gdy tylko się 

odwrócisz? Czy z uwagą starasz się uchwycić każde słowo, ale umyka Ci 
sens? Posłuchaj Go dziś z miłością, zachowując każde słowo w swym sercu. 
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25. Niedziela zwykła.  

Mdr 2, 12.17-20; Ps 54 (53), 
3-6.8 (R.: por. 6b); Jk 3, 16 – 
4, 3; {2 Tes 2, 14};  
Mk 9, 30-37 

Żądza posiadania, władzy i pierwszeństwa jest w dzisiejszym świecie 

podstawą funkcjonowania społeczeństw. Tymczasem my mamy być jak 

dzieci, … Gdy w rozpędzonym tłumie ktoś postanawia się zatrzymać o kraksę 
nie trudno. Bądźmy na nią gotowi! 
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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 

Tak jak Jezus powołał Mateusza, tak powołuje dzisiaj Ciebie. Znowu. Na 
nowo. On dziś mówi też i Tobie: „Pójdź za mną”. Trzeba jedynie wstać i iść. 

Święty Paweł zapewnia, że „każdemu z nas została dana łaska”. Każdy został 

wybrany i obdarowany. Ty też. Wybacz, ale nie jesteś wyjątkiem. Od Ciebie 
tylko zależy czy uwierzysz Jezusowi i wstaniesz ze swoich wyobrażeń o sobie. 

Czy pójdziesz dalej? 
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 Ezd 6, 7-8.12b.14-20; Ps 122 

(121), 1-2.4-5 (R.: por. 1); {Łk 
11, 28};  
Łk 8, 19-21 

Chrystus nie odrzuca swojej Matki i braci. On pokazuje, jacy naprawdę są. 

Tymi, którzy nie tylko słuchają Jego słów z zachwytem, ale nimi żyją. Czy 

i Ty chcesz być Jego bratem, Jego siostrą?  
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Wsp. św. o. Pio z Pietrelciny. 

Ezd 9, 5-9; Tb 13, 2. 3b-4c.7.8 
(R.: por. 2a); {Mk 1, 15};  
Łk 9, 1-6 

Przeprowadzka z całym swoim dobytkiem to koszmar, ale i cenny moment, 

w którym mamy okazję do weryfikacji. Do podjęcia decyzji, których 

z naszych dóbr tak naprawdę potrzebujemy. Może czasem warto 
przeprowadzić generalne porządki i odchudzić nieco nasze zasoby. Być może 

łatwiej nam będzie ruszyć w drogę, … 
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Ag 1, 1-8; Ps 149, 1-6a.9b (R.: 
por. 4a); {J 14, 6};  
Łk 9, 7-9 

Często wydaje się nam, że jeszcze nie nadszedł czas, żeby podjąć jakąś 
posługę, żeby zorganizować jakąś akcję, działanie. Myślimy, że jeszcze 

jesteśmy za słabi, żeby np. poprowadzić grupę albo zaangażować się we 

wspólnotę, skoro nie mamy czasu. A Pan Bóg pokazuje dziś, że to On jest 
źródłem naszych sił. To On jest Panem czasu i tylko z Nim można go 

okiełznać. Nie pysznijmy się, że to od nas wszystko zależy, że jeszcze rok albo 

dwa i będę gotowy do efektywniejszego działania. Nie będziesz. Nigdy nie 
będziesz wystarczający, pełny. Ale to nic nie szkodzi. Wystarczy, że Bóg jest 

wystarczający. W Nim jest Twoja siła, Twój zapał, umiejętności i czas. 

W Nim masz wszystko. Nie marudź. 
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Wsp. bł. Władysława 

z Gielniowa, prezbitera. 

Ag 1, 15b – 2, 9; Ps 43 (42), 
1-4 (R.: por. 5cd); {Mk 10, 45}; 
Łk 9, 18-22 

Oto Pan chce napełnić świątynię, którą jest moje ciało wszelkimi 

kosztownościami. Poradzę sobie w szkole, dam radę w pracy, rozwiążę 

wszystkie moje problemy, moje relacje zostaną uzdrowione. Przede mną 
radość i pokój – świątynia Pańska w chwale. Ot tak? Nie – Pan mówi „DO 

PRACY!”. 
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 Za 2, 5-9.14-15a; Jr 31, 10-

12b.13 (R.: por. 10d); {Por. 2 
Tm 1, 10b};  
Łk 9, 43b-45 

Pewnie sporo we mnie starego człowieka, pewnie sporo wokół mnie starych 

ludzi, pewnie żyjemy na Starym Kontynencie – na pewno jednak „Nasz 

Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez 
Ewangelię.” Wydał się, by zapoczątkować nieograniczoną odnowę. 
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26. Niedziela zwykła.  

Lb 11, 25-29; Ps 19 (18), 
8.10.12-14 (R.: por. 9a); Jk 5, 
1-6; {J 17, 17ba};  
Mk 9, 38-43.45.47-48 

Twarde są dziś słowa Ewangelii. Dosłowne – jeśli powodem do grzechu jest 
Twoje oko – wyłup je. Nie, nie czekaj, aż Cię ktoś na grzechu przyłapie i to 

zakończy, ale sam masz się go pozbyć! Innymi słowy – pozbądź się ze swego 

życia przyczyny, tego co Cię zwodzi. Dziś w tej modlitwie nie mów: już 
więcej nie będę! Zajrzyj głębiej i zobacz, co powoduje ten grzech, i ... wyrwij 

go z korzeniami. Pierwszym krokiem będzie, gdy przyznasz się przed sobą – 

kolejnym gdy wyznasz go przed Bogiem! Już teraz modlę się byś zwycięsko 
wyszedł z tej próby. 
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Wsp. św. Wacława, 
męczennika. 

Za 8, 1-8 ; Ps 102 (101), 16-
21.29.22-23 (R.: por. 17); {Mk 
10, 45};  
Łk 9, 46-50 

Uczniowie chcieli zamknąć się w strukturze, ustalić kto jest najważniejszy 
i nie dopuścić, żeby łaska wyszła poza grono ustanowionych apostołów. Jezus 

pokazuje jednoznacznie, że Kościół to nie struktura i że żywego, działającego 

Boga możemy spotkać w każdym człowieku, bez względu na jego pozycję 
z punktu widzenia „świata”. Czy jestem otwarty na to żeby uczyć się od 

każdego brata, bez względu na to kim jest? 
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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, 13-19 

Często czekamy, aż Pan Bóg da nam namacalny znak Swojej obecności 
i troski. Czekamy z niecierpliwością przynaglając Go, że chcemy zobaczyć 

i dotknąć jak Tomasz. W przeciwnym wypadku czujemy się oszukani 

i zostawieni. Czyż nie? A Pan Bóg mówi: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, 
synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który 

jest w niebie”. Duch Boży prowadzi nas przed bramy świątyni, gdzie 

promienieje chwała Pańska. Mówi, objawia się przez obrazy, natchnienia, 
poruszenia. Tylko, czy my tego nie przegapiamy czekając na „coś” więcej? 
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Wsp. św. Hieronima, 
prezbitera i doktora Kościoła. 

Ne 2, 1-8; Ps 137 (136), 1-6 
(R.: por. 5); {Flp 3, 8-9};  
Łk 9, 57-62 

„Idź i głoś Królestwo” – to wezwanie dla nas. Potrzeba jednak, abyśmy nie 

oglądali się do tyłu, nie zaśmiecali sobie głów i serc tym, co nietrwałe, błahe 

i przeznaczone nie dla nas. Zadaj sobie pytanie: czy jestem gotów zostawić to, 
co nie jest istotą mojego życia i powołania, a pójść za wezwaniem Pana Boga, 

który zaprasza mnie do życia w nowej perspektywie? 
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Wsp. św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus, dziewicy i 
doktora Kościoła. 

Ne 8, 1-4a.5-6.7b-12; Ps 19 
(18), 8-11 (R.: por. 9a); {Mk 1, 
15};  
Łk 10, 1-12 

„Bliskie jest królestwo Boże”. Bardzo łatwo zinterpretować te słowa jako 
oczekiwanie w niedługim czasie wypełnienia się słów Chrystusa. Niektórym 

mogą brzmieć jak przestroga motywująca do zmiany, zanim nastąpi koniec. 

A może znaczą po prostu, że królestwo jest w zasięgu twojego wzroku, obecne 
w świecie, bliskie tobie i twojemu sercu? Jest zwyczajnie blisko – rozejrzyj się 

dobrze. Padają też słowa o „przybliżaniu się” go. To ważnie, że nie ja staję się 

„odkrywcą” królestwa, ale to ono zaczyna być dla mnie dostępne i widzialne, 
kiedy je głoszę. 
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Wsp. Świętych Aniołów 
Stróżów. 

Wj 23, 20-23; Ps 91 (90), 1-
6.10-11 (R.: por. 11); {Ps 103 
(102), 21};  
Mt 18, 1-5.10 

Anioł Stróż to jest gość. Od kilku lat zastanawiam się i pytam mojego Anioła 

Stróża, jak ma na imię, czy w ogóle ma imię? Chciałbym z nim porozmawiać, 
ale jak dotąd mi się nie udało. Myślę, że dzisiejsze wspomnienie jest dobrym 

momentem, żeby dojrzeć działanie Anioła Stróża w moim życiu. Ile razy mi 

pomógł? Gdzie mnie wspierał, chociaż może tego nie widziałem? Może 
uratował moje życie? Jak spotkam mojego Anioła Stróża twarzą w twarz to 

pierwsze co zrobię, to mu za wszystko podziękuję. 
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Święto Świętych Archaniołów 
Michała, Gabriela i Rafała. 

Dn 7, 9-10.13-14 lub Ap 12, 7-
12a; Ps 138 (137), 1-5 (R.: 
1c); {Por. Ps 103, 21};  
J 1, 47-51 

Bóg dziś objawia siebie jako Zwycięzcę: Szatana, mojego grzechu, śmierci. 

Nie ma silniejszego niż On. Zna całe moje serce, moją historię – i właśnie o to 

moje życie stoczył już zwycięską walkę. 

 


