
 

 

Oremus 15.01.2017 – 4.02.2017 

 

Rozważania: Diakonia Szkoły Animatora, skład: DKS WPraga 
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2. Niedziela zwykła. 
Iz 49, 3.5-6; Ps 40 (39), 2ab.4ab.7-10 (R.: por. 8a i 9a); 1 Kor 1, 1-3; {J 1, 14a.12a}; J 1, 29-34 

Modlitwa wg Psalmu na dziś: z tęsknotą czekałem na Pana / złożyłem w Panu całą nadzieję (2a), 

On zwrócił na mnie uwagę / On schylił się nade mną (2b) – Pan przychodzi, natchnął mnie, 

bym śpiewał hymn na Jego cześć (4ab) – Pan prowadzi, otworzył moje uszy (7b) – Pan 

przemawia, pragnę pełnić Jego wolę, kierować się Jego Prawem, głosić Jego sprawiedliwość (9-

10) – odpowiadam Mu, a modlitwa przenika moje życie. 
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Hbr 5, 1-10; Ps 110 (109), 1b-4 (R.: por. 4b); {Hbr 4, 12}; Mk 2, 18-22 

Przypomnij sobie księdza, postępującego w sposób, który Cię zgorszył, zdenerwował, zmartwił. 

Co czułeś i co zrobiłeś w tej sytuacji? Św. Paweł mówi nam dziś o kapłaństwie zanurzonym 

w Chrystusie. Uczniowie Jezusa nie są idealni, gorszyli już za Jego ziemskiego życia, ale to 

przez nich Bóg dotyka, uzdrawia, przywraca do życia po grzechu. Pomódl się za tego trudnego 

dla Ciebie kapłana i spójrz na niego oczami Jezusa. 
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Wsp. św. Antoniego, opata. 
Hbr 6, 10-20; Ps 111 (110), 1b-2.4-5.9.10c (R.: por. 5b); {por. Ef 1, 17-18}; Mk 2, 23-28 

Prawo nie jest złe. To brak wyobraźni miłości, który grozi przy stosowaniu przepisów prawa, jest 

zły. Prawo dla człowiek, a nie człowiek dla prawa. Wciąż jednak prawo pozostaje i chyba to jest 

dziś prawdziwe wyzwanie dla mnie, żeby przestrzegać go, ale w MIŁOŚCI. Co to znaczy? 
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Hbr 7, 1-3.15-17; Ps 110 (109), 1b-4 (R.: por. 4b); {Mt 4, 23}; Mk 3, 1-6 

„Uschła ręka” jest bardzo wymownym symbolem prowadzącym nas do skonfrontowania się 

z tym, co schowaliśmy w naszym życiu do szuflady z napisem: niemożliwe/bez nadziei. Pan 

Jezus mówi dziś: „Wyciągnij rękę!”. Jest hojnym Dawcą, pragnie, byśmy wzięli od niego to, co 

chce nam ofiarować i smuci go nasz brak wiary oraz serce, w którym nie może rozlać się Jego 

łaska i moc. 
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Wsp. św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa.  
Hbr 7, 25 – 8, 6; Ps 40 (39), 7-10.17 (R.: por. 8a i 9a); {por. 2 Tm 1, 10b}; Mk 3, 7-12 

Jezus jest Bogiem – wszechmogącym, hojnym, miłosiernym, mogącym uleczyć każdą chorobę 

i wygnać każdego ducha nieczystego. Ten potężny Bóg ofiarował samego siebie za nasze 

grzechy. Niech obcowanie z tą prawdą budzi w naszych sercach uwielbienie Boga i skłania nas 

do tego, by z ufnością przychodzić do niego na modlitwie z każdą naszą sprawą. 
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Hbr 8, 6-13; Ps 85 (84), 8. 10-14 (R.: por. 11a); {por. 2 Kor 5, 19}; Mk 3, 13-19 

Kluczowe w tym fragmencie Ewangelii jest nie tyle wymienianie kolejnych apostołów, co też 

jest ważne, bo pokazuje indywidualne podejście Boga do każdego człowieka, ale sformułowanie 

„wybrał tych, których sam chciał”. To pokazuje z kolei, że inicjatywa jest po stronie Boga – że to 

On nas wybiera, że to On nadaje kierunek naszym działaniom. To istotne by wciąż o tym 

pamiętać – szczególnie, gdy na fali różnych sukcesów mamy tendencje do samouwielbienia. 
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Wsp. św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy.  
Hbr 9, 1-3.11-14; Ps 47 (46), 2-3.6-9 (R.: por. 6); {Dz 16, 14b}; Mk 3, 20-21 

Wydarzenia, które bezpośrednio poprzedzały to o czym czytamy w Ewangelii, to efektowne 

wyrzucenie złych duchów oraz ustanowienie Apostołów. Pewnie dlatego mówili: „odszedł od 

zmysłów”, że rozmawiał z kimś kogo nie widać, a do tego z niewiadomych przyczyn wybrał 

akurat tych mężczyzn na najbliższych współpracowników. Ale było to działanie Ducha Bożego 

w Jezusie. Czy nie oceniam pochopnie zachowań ludzi, ponieważ nie rozumiem ich 

postępowania? Czy potrafię podejmować działania których inni nie zrozumieją, dlatego że Bóg 

mnie do nich wzywa? 
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3. Niedziela zwykła. 
Iz 8, 23b – 9, 3; Ps 27 (26), 1bcde.4.13-14 (R.: por. 1b); 1 Kor 1, 10-13.17; {por. Mt 4, 23}; Mt 4, 12-23 

Spotkanie z Chrystusem jest wydarzeniem pociągającym, wręcz wyrywającym z ciemnych 

kątów życia. Jednak wiemy doskonale, że jednocześnie tak łatwo o tym spotkaniu zapomnieć. 

Zapomnieć do kogo należę i zabiegać o to, co nie jest moim Zbawieniem. Przyznaj dziś tę swoją 

słabość i przyjmij upomnienie. Tylko tyle. Aż tyle. 
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Hbr 9, 15.24-28; Ps 98 (97), 1bcde.2-6 (R.: por. 1bc); {por. 2 Tm 1, 10b}; Mk 3, 22-30 

Nic nie może się ostać, jeśli jest ze sobą wewnętrznie skłócone, ..., czy ja jestem „człowiekiem 

zintegrowanym”, czy żyję w zgodzie z samym sobą? W jakich miejscach czuję, że potrafię 

dobrze się dogadywać ze swoimi możliwościami, talentami, pragnieniami? Czy umiem odważnie 

realizować swoje pasje i marzenia, jak wychodzi mi inwestowanie w siebie? Czy coś nie sprawia 

mi bólu, przykrości, poczucia niewykorzystanego potencjału? Gdzie są w moim sercu miejsca, 

w których istnieje zagrożenie wewnętrznego skłócenia, co mogę z nimi zrobić? 
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Wsp. św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła. 
Hbr 10, 1-10; Ps 40 (39), 2ab.4ab.7-8a.10-11 (R.: por. 8a i 9a); {por. Mt 11, 25}; Mk 3, 31-35 

Jezus dał Ci życie przez swoją ofiarę na krzyżu. On nie chce synogarlicy, gołębicy, trzyletniej 

kozy ani nawet trzyletniego barana. On pragnie twojego zasłuchania się w Jego słowo, w Jego 

znaki. Pragnie twojego zwracania się ku Niemu, przebywania z Nim. On chce byś jedynie 

wypełniał Jego wolę. Czy to faktycznie tylko tyle, czy może aż tyle? 
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Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. 
t6: Dz 22, 3-16 lub Dz 9, 1-22; Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15); {J 15, 16}; Mk 16, 15-18 

Przeżywamy dziś niezwykłe święto. Pan Bóg wzywa nas do stanięcia, tak jak św. Paweł w całej 

prawdzie, pokorze i w zaufaniu. Mamy szansę nawrócenia zawsze. Mamy szansę zacząć swoje 

życie od nowa. Mamy szansę zgodzić się na drogę i pójść taką drogą, której nie znamy, ale Bóg 

obiecuje nam, że będzie w tej drodze nam towarzyszył. Zaryzykujmy w swoim życiu zmiany 

konkretne, radykalne i pełne Przedziwnego Światła.  
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Wsp. świętych Tymoteusza i Tytusa, biskupów. 
t6: 2 Tm 1, 1-8 lub Tt 1, 1-5; Ps 96 (95), 1-3.7-8a.10 (R.: por. 3); {Łk 4, 18}; Łk 10, 1-9 

Święty Paweł rozpoczyna list do Tymoteusza w słowach pełnych troski, zażyłości, a nawet 

czułości. Motywuje także swojego współbrata do „Rozpalania na nowo charyzmatu wiary”. To 

takie ważne – doceniać obecność ludzi wiary, którzy są wśród nas i z którymi wzrastamy ... 

Okazuj wdzięczność tym, których wiara rozpala także Twoją. Daj im poznać, że są potrzebni 

i ważni w Twoim życiu i życiu Kościoła. 
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Wsp. bł. Jerzego Matulewicza, biskupa. 
Hbr 10, 32-39; Ps 37 (36), 3-6.23-24.39-43 (R.: por. 39a); {por. Mt 11, 25}; Mk 4, 26-34 

Słudzy nieużyteczni jesteśmy ... Jakże często lubię sobie przypisać zasługi Pana Boga. Będąc 

Jego narzędziem łatwo wpaść w pychę i spojrzeć na wiele wspaniałości, które naszymi rękami 

się dzieją. Tymczasem Królestwo Boże rośnie, czego byśmy nie robili ... Rośnie i staje się coraz 

większe, a my powinniśmy się cieszyć, że możemy mieć udział w tym Królestwie. 
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Wsp. św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła. 
Hbr 11, 1-2.8-19; Łk 1, 69-75 (R.: por. 68); {por. J 3, 16}; Mk 4, 35-41 

Czy wierzysz Bogu? Czy potrafisz wyjść jak Abraham, nie wiedząc, dokąd idziesz? A może 

wciąż mówisz, jak bardzo chciałbyś poznać Jego wolę i za nią pójść ... no, ale właśnie. Stoisz 

w miejscu i czekasz na znak. Dziś jest czas, by tą wiarę wyrazić nie tylko słowem, ale 

działaniem. Ruszaj w drogę! 
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4. Niedziela zwykła. 
So 2, 3; 3, 12-13; Ps 146 (145), 6c-10 (R.: por. Mt 5, 3); 1 Kor 1, 26-31; {Mt 5, 12a}; Mt 5, 1-12a 

Jesteśmy powołani, aby żyć w pełnej obfitości, Bóg dał nam życie w pełnej łasce, On nas wybrał. 

Jednak może czasami myślimy sobie, że jesteśmy nic nie warci na tym świecie, że nic nam 

w życiu się nie układa. Myślimy sobie, że On nas zostawił, że nas skierował na bezdroża, lecz 

On dźwiga nas z naszych słabości, niepowodzeń, upadków. 
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Hbr 11, 1-7a. 10-17; Ps 31 (30), 20-24 (R.: por. 25); {por. Łk 7, 16}; Mk 5, 1-20 

Na pewno dobrze wiesz, co trzeba z Ciebie wypędzić. Co jest Twoją słabością, grzechem, złem, 

którego nie umiesz sam się pozbyć. Zaufaj Panu. Spróbuj przez cały dzień, co godzinę, uciekać 

się do Niego słowami „Jezu ufam Tobie”. Spróbuj.  
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Wsp. św. Jana Bosko, prezbitera. 
Hbr 12, 1-4; Ps 22 (21), 26b-28.30-32 (R.: por. 27b); {por. Mt 8, 17}; Mk 5, 21-43 

Tak wiele rzeczy dzieje się „przy okazji” i „po drodze”. W takim momencie uzdrowiona została 

kobieta z dzisiejszej Ewangelii. Jezus po spotkaniu z Jairem zmierzał do jego domu, a „po 

drodze” uratował od niewyobrażalnego nieszczęścia cierpiącą kobietę. Jesteśmy bardzo 

zadaniowi. Często zmierzamy dynamicznie z punktu A do punktu B. Czasem nasz cel jest bardzo 

odległy i wyczekujemy go tak intensywnie (wakacje, praca, małżeństwo, dom), że nie 

zauważamy tego co „po drodze”. A być może nie cel jest najważniejszy, ale droga, na której 

możemy „przy okazji” uratować komuś/sobie życie. 
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Hbr 12, 4-7.11-15; Ps 103 (102), 1b-2.13-14.17-18a (R.: por. 17a); {por. J 10, 27}; Mk 6, 1-6 

Dla Jezusa nie ma ludzi straconych. Nie ma takich, których nie chciałby uwolnić z ich więzów, 

legionów. Jezus przyszedł by zbawić każdego człowieka i choć może to się nam już osłuchało, to 

ogromna to tajemnica kiedy ją pojąć. Skoro Jezus nikogo nie potępia, to kimże ja jestem, by 

wydawać osądy o moim bracie w pracy, na ulicy, w telewizji? Więcej, może warto wołanie 

„powstań Panie, ocal moje życie” przekuć w pragnienie „powstań Panie, ocal życie nie tylko 

moje, ale i moich braci”. 
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Święto ofiarowania Pańskiego. 
t6: Ml 3, 1-4; Ps 24 (23), 7-10 (R.: por. 10b); Hbr 2, 14-18; {Łk 2, 32}; Łk 2, 22-40 

Dzisiejsze Słowo pozwala spojrzeć, jak prosta jest zwykła wielkoduszność. Przez gościnność, 

dobre słowo i myśl, brak zachłanności w duszy i w ciele – przyjmuję samego Boga do życia. 

Zatrzymując się z wdzięcznością nad tym, czym zostałem obdarzony, w pokoju serca mogę 

dawać schronienie innym. Niech dzisiejsze Słowo pozwoli nam zatrzymać się nad prawdą 

o Bożym obdarowaniu, o poczuciu pełni i bezpieczeństwa, które On daje. 
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Hbr 13, 1-8; Ps 27 (26), 1bcde.3.5.8b-9c (R.: 1b); {por. Łk 8, 15}; Mk 6, 14-29 

„Pan jest wspomożycielem moim, nie ulęknę się, bo cóż może mi uczynić człowiek?” Jeśli masz 

czasem tak, że słysząc Słowo Boże lub kazanie, myślisz o konkretnym swoim grzechu czy 

słabości z poczuciem winy, ale potem zapominasz o nim, bo w sumie przyszły gorsze grzechy 

czy trudne chwile i już przestał być taki istotny ... to nie bądź jak Herod – zafascynowany 

słowami Jana, z wyrzutami sumienia i bez odwagi, aby życie swoje naprawić. 
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 Hbr 13, 15-17.20-21; Ps 23 (22), 1b-6 (R.: por. 1b); {por. J 10, 27}; Mk 6, 30-34 

Skąd czerpię siły, aby opowiadać o Jezusie? Czy odpoczywam przy Nim? Czy moja „robota” 

(posługa) nie przysłania mi drugiego człowieka? Czy nie przysłania mi Jezusa? 

 

 


