
 

 

Oremus 17.01.2016 – 27.02.2016 

 

Rozważania: Diakonia Szkoły Animatora, skład: DKS WPraga 
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2. Niedziela zwykła. 
Iz 62, 1-5; Ps 96 (95), 1-3.7b-
8a.9-10c (R.: 3); 1 Kor 12, 4-
11; {2 Tes 2, 14};  
J 2, 1-12 

Maryja nawołuje w dzisiejszej Ewangelii, abyśmy czynili wszystko, 

cokolwiek powie nam Jezus. Pragniemy na co dzień żyć Słowem 

Bożym i je wypełniać, ale czy na pewno czynimy wszystko to, o co 

prosi nas Jezus? Czy nie wybieram tylko tego, co mniej mnie 

kosztuje, tego co wiąże się z mniejszym wyrzeczeniem? Boże, 

sprawco wszystkiego we wszystkich, uzdolnij mnie do wypełniania 

Twojej woli. 
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1 Sm 15, 16-23; Ps 50 (49), 8-
9.16b-17.21.23 (R.: por. 23b); 
{Hbr 4, 12};  
Mk 2, 18-22 

Potrzebujemy nowych bukłaków. Nie posklejanych, nie 

sztukowanych, z dorabianym dnem albo zaszpachlowaną dziurą. 

Trzeba nam całkiem nowych. Bez kombinowania i udawania. A takie 

ulepią się TYLKO z Ducha Świętego. I będą się lepiły nieustannie 

jeśli tylko damy Mu działać. 
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Wsp. św. Józefa Sebastiana 
Pelczara, biskupa. 
1 Sm 16, 1-13; Ps 89 (88), 20-
22.27-28 (R.: por. 21a); {por. 
Ef 1, 17-18};  
Mk 2, 23-28 

Greckie słowo Ευχαριστώ (eukaristo) znaczy po prostu dziękuję. 

Dobrze o nim pamiętać zwłaszcza na niedzielnej Mszy Świętej, by 

spojrzeć na miniony tydzień właśnie z perspektywy wdzięczności. To 

7.go dnia Bóg odpoczął – może warto „dać Mu odpocząć” od naszych 

spraw i po prostu celebrować spotkanie z Nim? Może warto dać 

odpocząć od codzienności także sobie? Można łuskać kłosy w szabat, 

jeśli trzeba. Ale czy naprawdę trzeba? 
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1 Sm 17, 32-33.37.40-51; Ps 
144 (143), 1bc.2ab.9-10 (R.: 
1a); {Mt 4, 23};  
Mk 3, 1-6 

W Kościele obserwujemy to zmaganie nieustannie – poprawność 

wobec prawa czy poddanie się sumieniu, intuicji. Pan Jezus nie uczy, 

żeby odrzucać, czy lekceważyć prawo. Uczy, że najważniejsza jest 

miłość. Że ponad wszystko inne mam dostrzegać Jego w drugim 

człowieku. 
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Wsp. św. Agnieszki, dziewicy i 
męczennicy. 
1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7; Ps 56 
(55), 2-3.9-10.12-13 (R.: por. 
5b); {Mt 4, 23};  
Mk 3, 7-12 

Dokąd idziesz, kiedy jesteś chory, zmęczony, nieszczęśliwy? Tłumy 

ciągnące za Jezusem wiedziały, że On jest jedyną nadzieją. Ich 

jedynym pragnieniem było spotkanie z Nim. A czego Ty dziś 

pragniesz najbardziej na świecie? 
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1 Sm 24, 3-21; Ps 57 (56), 2-
4.6.11 (R.: por. 2a); {J 15, 16}; 
Mk 3,13-19 

Dwanaście imion, dwanaście osób, dwanaście różnych charakterów, 

… Młodzi (Jan, syn Zebedeusza, 24 lata) i dojrzali (Andrzej, 33 lata), 

spokojni i gwałtownicy – „synowie gromu”, prości rybacy i ludzie 

wykształceni, … Jedność w różnorodności i bogactwie charyzmatów, 

warto o tym pamiętać zwłaszcza gdy najdzie nas pokusa 

wartościowania prądów, ruchów i form pobożności w Kościele. 
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2 Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; 
Ps 80 (79), 2-3.5-8 (R.: por. 
8); {Dz 16, 14b};  
Mk 3, 20-21 

Jezus wie co robi. Nie trzeba Go pouczać, przemawiać do rozsądku. 

Rodzina Jezusa martwi się o Niego. Jest zaniepokojona tym, że 

„odszedł od zmysłów”. Ale Pan Jezus zawsze ma wszystko pod 

kontrolą, choćby Tobie albo mnie wydawało się inaczej. Wierzyć 

w Niego to znaczy ufać wszystkiemu co robi. Jego spojrzenie jest 

pełniejsze. On widzi więcej. Dlatego też nie pouczajmy Boga, ale 

raczej kochajmy Go, a wszystko będzie na właściwym miejscu. 
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3. Niedziela zwykła. 
Ne 8, 1-4a.5-6.8-10; Ps 19 
(18), 8-10.15 (R.: por. J 6, 
63b); 1 Kor 12, 12-30; {Łk 4, 
18};  
Łk 1, 1-4; 4, 14-21 

Takie prozaiczne pytanie na dziś: czy po czytaniu Słowa Bożego 

wciąż jestem ... głodny? Czy Słowo Boże jest dla mnie prawdziwym 

pokarmem? Czy nasycenia, prawdy o sobie, o swoim powołaniu, 

prawdy o Bogu – szukam gdzie indziej? 
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Święto Nawrócenia Św. Pawła 
Apostoła. 
Dz 22, 3-16 (Dz 9, 1-22); Ps 
117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 
15); {J 15, 16};  
Mk 16, 15-18 

O wydarzeniu w drodze do Damaszku nie można powiedzieć, że to 

był moment i nagle z Szawła zrobił się Paweł. To był dopiero 

początek. Ale był to początek, na który każdy z nas musi sobie 

w życiu pozwolić – jak Szaweł bezgranicznie zaufać Bogu. Pójść za 

Nim. Pozwolić, aby On otworzył nasze oczy. To jest nawrócenie. 

Gdyby samo spadnięcie z konia wystarczyłoby, to dawno już byśmy 

byli święci. Wstań, zaufaj i idź! 
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Wsp. Świętych Tymoteusza 
i Tytusa, biskupów. 
2 Tm 1, 1-8 (Tt 1, 1-5); Ps 96 
(95), 1-3.7-8a.10 (R.: por. 3); 
{Łk 4, 18};  
Łk 10, 1-9 

Tymoteusz był i jest (!) serdecznym przyjacielem św. Pawła, 

towarzyszem duchowym i odpowiedzialnym za Kościół w Efezie. 

Tytus – wychowanek Pawła, jeden z zaufanych uczniów, biskup 

Krety. I Ty jesteś duchowym przyjacielem i dzieckiem św. Pawła, 

jeśli tylko bierzesz udział w trudach i przeciwnościach znoszonych 

dla Ewangelii, jeśli tylko głosisz cześć Pana wśród wszystkich 

narodów. Spróbuj dziś odczytać w jakie miejsca i do czego wzywa 

Cię Bóg. Zamień tylko imię Tymoteusz i Tytus na swoje własne, 

a Kretę uczyń adresem swojego zamieszkania. W tym duchu odczytaj 

także Ewangelię – jesteś tym siedemdziesiątym drugim uczniem. 
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Wsp. bł. Jerzego Matulewicza, 
biskupa. 
2 Sm 7, 4-17; Ps 89 (88), 4-
5.27-30 (R.: por. 29a); {por. Mt 
13, 37b};  
Mk 4, 1-20 

Sam Bóg mówi do mnie każdego dnia. Dał mi uszy i serce bym 

mógł/mogła słuchać i coraz bardziej rozumieć Boże Słowo. 

Nieustannie szukam Panie mojego powołania. Tego co jest moim 

sensem i celem. Odkrywam, że odpowiedź jest prosta. Moim 

pierwszym powołaniem jest słuchać Twojego Słowa, i wypełniać je. 

To jest konkret, któremu chcę być wierny/wierna. Pobłogosław Panie 

moje uszy i serce bym uważnie słuchał/słuchała. 
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Wsp. św. Tomasza z Akwinu, 
prezbitera i doktora Kościoła. 
2 Sm 7, 18-19.24-29; Ps 132 
(131), 1-2.3-5.11-14 (R.: por. 
Łk 1, 32a); {Ps 119 (118), 
105};  
Mk 4, 21-25 

Jezus i Jego antenat Dawid przygotowali dziś pięciopunktową szkołę 

modlitwy: 

1) Pójść do świętego namiotu spotkania z Bogiem. 

2) Stanąć przed Nim we właściwej wewnętrznej postawie – 

w pokorze. 

3) Z wdzięcznością wspominać Boże słowa i dzieła. 

4) Z ufnością i śmiałością prosić o błogosławieństwo. 

5) Przyjąć Jego światło do serca i umysłu, by prowadziło przez życie 

i czyniło świadkami. 
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2 Sm 11, 1-4a.5-10a.13-
17.27c; Ps 51 (50), 3-7.10-11 
(R.: por. 3a); {Mt 11, 25};  
Mk 4, 26-34 

Nasze zmysły są Bożym darem, który pozwala nam czynić dobro. 

Bóg o tym wie, dlatego mówi do nas obrazami, które łatwo jest nam 

pojąć zmysłami. Te same zmysły mogą jednak stać się dla kogoś i dla 

nas samych „śmiercią”, jak dla pożądliwych oczu Dawida. Dokąd 

dzisiaj zaprowadzą mnie moje zmysły? 
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2 Sm 12, 1-7a.10-17; Ps 51 
(50), 12-17 (R.: por. 12a); {Hbr 
4, 12};  
Mk 4, 35-41 

Natan przybył do Dawida, aby w imię Pana opowiedzieć mu pewną 

przypowieść. Jezus natomiast „przez cały dzień nauczał 

w przypowieściach.” Twoje i moje życie też jest pełne takich 

momentów, w których najmniej spodziewamy się wiszącego nad 

nami miecza Słowa Bożego, a jednak on trafia niezwykle celnie. Czy 

ja w ogóle żyję refleksyjnie? Czy siadając wieczorem do rachunku 

sumienia, szukam momentów tego dnia, gdzie Pan „mówił do mnie 

w przypowieściach”? 
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4. Niedziela zwykła. 
Jr 1, 4-5.17-19; Ps 71 (70), 1-
4a.5-6b.15ab.17 (R.: por. 
15b); 1 Kor 12, 31 – 13, 13; 
{Łk 4, 18};  
Łk 4, 21-30 

„Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie”. Jakże 

trudno nam czasem świadczyć w naszych małych ojczyznach – 

w domach, wśród rodziców, rodzeństwa, bliskich, którzy może są 

nam dalecy ze względu na swoje wybory, opinie, zachowania. Pan 

kieruje do nas dziś słowa pełne pokrzepienia i woła: Nie lękaj się! 

Jestem z Tobą, prowadzę cię i ochraniam cały czas! 
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2 Sm 15, 13-14.30; 16, 5-13a; 
Ps 3, 2-7 (R.: por. 8a); {Łk 7, 
61};  
Mk 5, 1-20 

Dzisiaj słyszymy o tym, jak bardzo ciężka jest niedola człowieka 

uwikłanego w grzech. Zło, które czynimy, nie tylko zniewala naszą 

duszę, ale często negatywnie wpływa na to, jak wygląda nasza 

codzienność. Przecięcie tych więzów wymaga od nas pokornego 

uznania słabości i zwrócenia się ku Jezusowi. On jest Bogiem 

mocnym i łaskawym. On pragnie uwolnić nas od nieprzyjaciela, 

byśmy mogli sławić Bożą dobroć wobec ludzi. 
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Święto ofiarowania Pańskiego. 
Ml 3, 1-4; Ps 24 (23), 7-10 (R.: 
por. 10b); Hbr 2, 14-18; {Łk 2, 
32};  
Łk 2, 22-40 

Gdyby każdego wieczoru z prawdziwym przejęciem móc wyszeptać 

te słowa: „Teraz o Panie, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju ...” 

– każdy nasz dzień byłby spełnieniem marzeń! 
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2 Sm 24, 2.9-17; Ps 32 (31), 
1-2.5-7 (R.: por. 5c); {por. Dz 
16, 14b};  
Mk 6, 1-6 

Jestem odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale także za ludzi mi 

powierzonych i tych wśród których żyję. Grzech Dawida sprowadził 

cierpienie na jego poddanych, a niedowiarstwo Nazarejczyków 

utrudniało chorym przyjęcie łaski. Muszę zmierzyć się z tym, że jeśli 

czynię zło lub nie wierzę, wpływa to na ludzi z mojego otoczenia. 
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1 Krl 2, 1-4.10-12; 1 Krn 29, 
10-12 (R.: por. 12b); {Mk 1, 
15};  
Mk 6, 7-13 

„Zasiadł więc Salomon na tronie” ... „(...)wyszli i wzywali do 

nawrócenia” – jaką postawę wobec posłannictwa ukazuje nam 

Słowo? Czy musimy się specjalnie przygotowywać, aby odpowiadać 

na Boże wezwania? Pan wymaga od nas szczerości na naszej drodze 

... co to znaczy? 
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Wsp. św. Agaty, dziewicy 
i męczennicy. 

Syr 47, 2-11; Ps 18 (17), 
31.47.50.51 (R.: por. 47b); {2 
Tm 1, 10b};  
Mk 6, 14-29 

Dawid dokonał wielu dobrych rzeczy, jednak, jak jest 

napisane, „w każdym swym czynie oddał chwałę Świętemu 

i Najwyższemu”. 

Czy w swoim życiu i posłudze animatorskiej pamiętam, że jestem 

jedynie przekaźnikiem łaski Bożej, a każdy dobry czyn lub sukces 

powinien iść w parze z oddaniem chwały Panu Bogu? 
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Wsp. św. Pawła Miki 
i Towarzyszy, męczenników. 
1 Krl 3, 4-13; Ps 119 (118), 9-
14 (R.: por. 12b); {J 10, 27};  
Mk 6, 30-34 

W dzisiejszym czytaniu z Księgi Królewskiej Bóg wskazuje, jaka 

modlitwa jest Mu miła. Prośmy, więc za Salomonem, o serce 

rozumne, słuchające głosu Pana, abyśmy zawsze potrafili odróżniać 

dobro od zła. 
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5. Niedziela zwykła. 
Iz 6, 1-2a.3-8; Ps 138 (137), 1-
5.7c-8 (R.: por. 1c); 1 Kor 15, 
1-11; {Mt 4, 19};  
Łk 5, 1-11 

Oczyszczenie dokonuje się przez wypowiedzenie grzechu, uznanie 

swojej słabości, wyrzucenie jej na światło dzienne. Tak przychodzi 

Pan Bóg w swoim Miłosierdziu. Powiedział prorok: „Jestem mężem 

o nieczystych wargach (...)” i wtedy dotknął Pan Bóg jego warg 

i powiedział: „Twoja wina jest zmazana”. Przemienił wszystko 

i powołał go do nowych rzeczy. Nie bój się i bądź gotów, bo Pan Bóg 

jest i chce dotknąć ogniem twoich warg. 
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 1 Krl 8, 1-7.9-13; Ps 132 

(131), 6-7.9-10 (R.: por. 8a); 
{Mt 4, 23};  
Mk 6, 53-56 

„Żeby choć frędzli u jego płaszcza mogli się dotknąć”, musieli mieć 

świadomość, że to wymaga pokory. Pokory spoglądania na Jezusa 

z kolan. Bycia blisko prochu ziemi. To tylko tyle, czy aż tyle?  
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1 Krl 8, 22-23.27-30; Ps 84 
(83), 3-5.10.11 (R.: por. 2); 
{Ps 111, 7b.8a};  
Mk 7, 1-13 

Pan Jezus po raz kolejny w Piśmie Świętym pokazuje faryzeuszom 

coś więcej niż ich prawo. Prawo stało się ich bogiem, a jak przed nimi 

stoi żywy Bóg, to Go nie poznają. Czy moim bogiem na pewno jest 

Bóg? 

Wielki Post 
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Środa Popielcowa. 
Jl 2, 12-18; Ps 51 (50), 3-
6a.12-14.17 (R.: por. 3a); 2 
Kor 5, 20 – 6, 3; {Jl 2, 13};  
Mt 6, 1-6.16-18 

„Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia”. Chrystus daje 

nam czas, zaprasza Ciebie i mnie, byśmy razem z nim dziś wyszli na 

pustynię – odwrócili się od grzechu i odnowili naszą przyjaźń. Nie 

zmarnujmy tej łaski. 
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Pwt 30, 15-20; Ps 1, 1-4.6 (R.: 
Ps 40 (39), 5a); {Mt 4, 17};  
Łk 9, 22-25 

Dzisiejsze Słowo nie wymaga specjalnego komentarza, jedynie 

skromnej parafrazy: Cóż to za korzyść, jeśli zyskamy cały świat, 

a zatracimy siebie? Wybierajmy więc życie, abyśmy żyli my i nasze 

potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc 

do Niego; bo tu jest nasze życie i długie trwanie naszego pobytu na 

ziemi. 
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Iz 58, 1-9; Ps 51 (50), 3-6.18-
19 (R.: por. 19b); {Am 5, 14};  
Mt 9, 14-15 

Oto nadszedł czas, że zabierają nam Oblubieńca. Oto nadszedł czas 

postu. Czas, kiedy nasza miłość ma się wydoskonalać i rosnąć. 

W Nadzwyczajnym Roku Miłosierdzia słowa pierwszego czytania są 

dla nas wskazówką co należy robić. Po pierwsze zawalczyć o siebie, 

uwolnić swoje serce z więzów zła, wypuścić wolno tych, którym 

trudno nam przebaczyć. Równolegle trzeba zawalczyć o drugiego 

człowieka, dostrzec go, spojrzeć mu w oczy i nakarmić jego potrzeby 

materialne i duchowe. Uczynki miłosierdzia, jakże to aktualne. Teraz. 
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Iz 58, 9b-14; Ps 86 (85), 1-6 
(R.: por. 11); {Ez 33, 11};  
Łk 5, 27-32 

Prawda stara jak świat, a jednak wciąż musi nam być przypominana: 

że prawdziwej pełni w sercu doświadczamy nie wtedy, kiedy 

skupiamy się na swoim życiu – ale wtedy, gdy własne życie 

rozdajemy w darze innym. Bo nasze życie jest bezpieczne – przy 

Panu. 
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1. Niedziela Wielkiego Postu. 
Pwt 26, 4-10; Ps 91 (90), 1-
2.10-15 (R.: por. 15b); Rz 10, 
8-13; {Mt 4, 4b};  
Łk 4, 1-13 

Co jest twoją pustynią? Gdy jesteś na niej, potrafisz zamiast walczyć 

ze sobą i z całym światem wyznać, że Jezus Chrystus jest Panem 

i oddać Mu chwałę, dać Mu w ofierze wszystkie troski i problemy? 

Wezwij imienia Pana, przecież tu idzie o Twoje zbawienie. 
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Kpł 19, 1-2.11-18; Ps 19 (18), 
8-10.15 (R.: por. J 6, 63b); {2 
Kor 6, 2b};  
Mt 25, 31-46 

Dziś Pan wzywa nas do rachunku sumienia. Pomyśl o osobach, które 

są wokół Ciebie. Zobacz ich twarze – rodziny, przyjaciół, 

animatorów, uczestników, znajomych z uczelni, z pracy. Jak ich 

kochasz? 
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Iz 55, 10-11; Ps 34 (33), 4-
7.16-19 (R.: por. 18); {Mt 4, 
4b};  
Mt 6, 7-15 

Jak się modlić Panie? Jaka modlitwa jest Ci bliska i miła? Jezu, Ty 

uczysz mnie postawy dziecka, by w modlitwie stanąć w pokorze 

przed Bogiem. Proszę naucz mnie modlitwy dziecka, które potrafi 

być przed Bogiem tak po prostu, jak przed Miłującym Ojcem. 
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Jon 3, 1-10; Ps 51 (50), 3-
4.12-13.18-19 (R.: por. 19); {Jl 
2, 13};  
Łk 11, 29-32 

Odwrócić się od swego złego postępowania – wezwanie do Twego 

wnętrza, ale nawrócenie to coś więcej – to oddać inicjatywę Bogu, jak 

psalmista, którego słowami módl się.  

Iść przez miasto – wezwanie do Ciebie, lecz na zewnątrz; jak Jonasz 

przechodzisz przez wielkie miasto, dwumilionową aglomerację, 

w której masz swoją, nieporównywalnie zapewne mniejszą, misję. 

Jak ją podejmujesz? Pamiętaj: tylko świadczysz – nawraca Jezus! 

Te dwa wezwania wzywają Cię do Pana! 
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Est (Wlg) 14, 1.3-5.12-14 {Est 

(BT) 4, 17ka.17l-17m.17r-17ua}; 
Ps 138 (137), 1-3.7c-8 (R.: 
por. 3a); {Ps 51, 12a.14a};  
Mt 7, 7-12 

Przypomnij sobie moment ze swojego życia, kiedy prośba skierowana 

do Boga została wysłuchana lub Pan pokazał Ci, że jej spełnienie nie 

jest dla Ciebie dobre. Uwielbiaj Pana łaskawego i miłosiernego, który 

Ojcowską ręką daje to czego potrzebujesz, aby zostać zbawionym. 
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Ez 18, 21-28; Ps 130 (129),1-
8 (R.: por. 3); {Ez 33, 11};  
Mt 5, 20-26 

Dziś Pan mówi do nas o sprawiedliwości – swojej i naszej. 

Jednoznacznie pokazuje, że cała moja sprawiedliwość – jeśli nie 

odetnę się od grzechu – jest słomą i można ją wrzucić do pieca. Puk, 

puk! Oazowiczu, może już najwyższy czas wzmocnić swoją walkę 

z grzechem? Całe szczęście Jezus jest miłosierny. I daje łaskę. Daje 

Wielki Post w Roku Miłosierdzia. Wykorzystaj go, biorąc chociaż 

jedno małe postanowienie na dziś. 
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Pwt 26, 16-19; Ps 119 (118), 
1-2.4-5.7-8 (R.: por. 1); {2 Kor 
6, 2b};  
Mt 5, 43-48 

Miłować nieprzyjaciół? Tak łatwo się czyta te słowa, tak wiele razy 

się je słyszało, tak obojętnie przechodzi się obok nich, bo są zbyt 

trudne, bo mnie nie dotyczą (przecież ja nie mam wrogów, 

nieprzyjaciół, …, ?). Bóg kocha i błogosławi tak samo super 

pobożnym oazowiczom, ludziom chodzącym z obojętnością na 

niedzielną Eucharystię i tym, którzy całkowicie się od niego odcinają. 

Jego miłość nie wybiera. A moja? 
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2. Niedziela Wielkiego Postu. 
Rdz 15, 5-12.17-18; Ps 27 
(26), 1.7-9c.13-14 (R.: 1a); Flp 
3, 17 – 4, 1; {por. Mt 17, 7};  
Łk 9, 28b-36 

Istnieje coś więcej niż tylko to, co widzialne. To dla nas powinno być 

oczywiste, ale często nie jest. Często nasza wiara nam powszednieje. 

Zamykamy ją w codziennych schematach, przyzwyczajeniach, 

sposobach postępowania, spotkaniach, ... Tak często sprowadzamy 

nasze rozumienie Boga do tego, co ziemskie i widzialne. A nasza 

ojczyzna jest w niebie. Pan Bóg chce czynić niezwykłe rzeczy 

w naszym życiu. Czy porzucimy schemat i pozwolimy Mu na to? 
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Święto katedry św. Piotra 
Apostoła. 
1 P 5, 1-4; Ps 23 (22), 1-6 (R.: 
por. 1); {Mt 16, 18};  
Mt 16, 13-19 

Jezu, za kogo Cię uważam? Za kumpla, dobrego przyjaciela, 

powiernika moich najskrytszych pragnień – czy przeciwnie jesteś 

wciąż odległy, nie znam Cię, choć rozsądek podpowiada, że muszę 

Cię szanować? Świętość niepojęta, która mnie od Ciebie odgradza 

czy obawa przed karą? Jezu mam wiele wątpliwości – wybacz mi je 

i proszę wyjaśnij mi kim jesteś? 
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Wsp. św. Polikarpa, biskupa 
i męczennika. 
Iz 1, 10.16-20; Ps 50 (49), 8-
9.16b-17.21.23 (R.: por. 23b); 
{Ez 18, 31};  
Mt 23, 1-12 

Łatwo jest zostać faryzeuszem. Ja i Ty często nimi bywamy. 

Filakterie u płaszcza przedłużamy nie tylko ze względu na innych, ale 

także dla samego siebie. Co dzisiaj wybiorę? To co ma tylko pozory 

dobra, czy to co faktycznie jest dobrem? Pójdźmy za wołaniem 

Izajasza: „Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w dobrym!” 
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Jr 18, 18-20; Ps 31 (30), 5-
6.14-16 (R.: 17b); {J 8, 12b};  
Mt 20, 17-28 

Szatan uderza w naszą tożsamość. Chce zabierać mędrcowi radę, 

a prorokowi słowo. I właśnie w takim momencie – kiedy boimy się 

o utratę sensu życia, tkwimy w kryzysie tożsamości, Bóg pokazuje 

nam w Jezusie Chrystusie swoje Miłosierdzie: kiedy prosimy – On 

sięga do głębi naszych pragnień, kiedy błądzimy – On nas poucza 

i zapewnia o doskonałym planie. Całe Jego Miłosierdzie zawarte jest 

w jednym imieniu: Zbawiciel. 
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Jr 17, 5-10; Ps 1, 1-4.6 (R.: 
por. 40 (39), 5a); {por. Łk 8, 
15};  
Łk 16, 19-31 

Drzewo zasadzone nad wodą „także w roku posuchy nie doznaje 

niepokoju i nie przestaje wydawać owoców”. Pamiętaj, że jeśli 

posiadasz solidny fundament w postaci Chrystusa, nawet trudniejsze 

chwile i czasy kryzysu nie będą w stanie zniszczyć tego, co na nim 

zbudowałeś. 
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Rdz 37, 3-4.12-13a.17b-28; 
Ps 105 (104), 16-21 (R.: por. 
5a); {J 3, 16};  
Mt 21, 33-43.45-46 

Gospodarz oddał swoją winnicę rolnikom w dzierżawę, aby później 

odebrać plony, które wydała. Tak i Bóg daje nam niejako 

w dzierżawę liczne talenty i zdolności, aby zebrać potem owoce. Jak 

wykorzystuję moje talenty? Czy nie przywłaszczam sobie ich 

owoców, tak jak rolnicy z przypowieści? Czy staram się służyć 

moimi talentami, tak by nie być jałowym? 
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Mi 7, 14-15.18-20; Ps 103, 1-
4.9-12; {Łk 15, 18};  
Łk 15, 1-3.11-32 

Nikt inny nie resetuje Ciebie w swoich oczach jak Pan Bóg. Kiedy 

zdejmuje z Ciebie winę, to ginie ona na wieki. Nie ma takiej szansy, 

żeby On ją wypomniał kiedykolwiek. Tak możesz zrobić tylko Ty 

sobie samemu, ale On Cię prosi: nie rób tego. Błogosław to, co jest 

święte w Tobie i nie oglądaj się do tyłu. Idź za świętością, nie za 

słabością. 
 


