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Rozważania: Diakonia Szkoły Animatora, skład: DKS WPraga 
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Rdz 21, 5.8-20; Ps 34 (33), 7-
8.10-13 (R.: por. 7a); {Am 5, 
14}; Mt 8, 28-34 

Pan wyzwala nas z niewoli grzechu, ale uwolnieniu może towarzyszyć strata 

materialna. Czy ze strachu przed stratami nie pragnę powrotu do znanej sobie 

wcześniej sytuacji tak, jak to uczynili Gadareńczycy, prosząc Jezusa o odejście 
z ich granic?  
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Rdz 22, 1-19; Ps 116a (114), 
1-6.8-9 (R.: por. 9); {2 Kor 5, 
19}; Mt 9, 1-8 

Pan objawia nam dziś Siebie przed dwie sytuacje: próbę wiary Abrahama 
przez ofiarę z Izaaka oraz Jezusa uzdrawiającego paralityka. By wypełnić 

swoją obietnicę nad człowiekiem, Bóg sięga do tego, co najbardziej potrzebuje 

uzdrowienia w człowieku. Paralityk musi uwierzyć, że odpuszczone są jego 
grzechy (kiedyś uznawano przecież zewnętrzną niedoskonałość jako przejaw 

grzeszności serca). Abraham toczy walkę o bezwzględne posłuszeństwo 

i oddanie. Jeśli uwierzę w pierwsze słowa Boga, wypełniają się kolejne. 
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Święto św. Tomasza Apostoła. 

Ef 2, 19-22; Ps 117 (116), 1-2 
(R.: por. Mk 16, 15); {J 20, 
29}; J 20, 24-29 

Budując wspólnotę Kościoła jesteśmy współobywatelami świętych – oni 

wznosili Kościół przed nami. I mimo trudów robili to dobrze, bo jedyne co im 

było potrzebne to pewność, że budują na Chrystusie. Myśląc o budowie 
Kościoła nie chcę myśleć o wielkich świątyniach, misjonarzach czy o papieżu, 

... Patrzę na swoje podwórko – dom, szkołę, pracę, parafię. Nie dalej. Tutaj 

albo działam na wzór świętych albo stoję z boku i podziwiam jak Świątynia 
rośnie lub jak się chwieje. 

4
.0

7
 

Rdz 27, 1-5.15-29; Ps 135 
(134), 1-6 (R.: Por. 3); {Jk 1, 
18}; Mt 9, 14-17 

Jezus wszystko czyni nowym. Także w moim życiu. Relacja z Nim 

przemienia, ale jednocześnie wymaga mojej aktywności, pracy nad sobą, 
wyrzeczenia, ascezy, postu. Współpraca, moja współpraca z Bożą łaską, moje 

otwarcie, przyczynia się do przemiany życia, mojego serca. Boże proszę Cię 

o łaskę wytrwałości, wymagania od siebie bym mógł/mogła podejmować 
swoje życie będąc świadectwem Twojej łaski. 
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14. Niedziela Zwykła.  

Ez 2, 2-5; Ps 123 (122), 1-
2d.3-4 (R.: Por. 1); 2 Kor 12, 
7-10; {Łk 4, 18}; Mk 6, 1-6 

Św. Paweł, autor poruszającego wyznania z drugiego czytania w innym 

miejscu dramatycznie pytał: „Ale jak mieli wzywać Tego, w którego nie 

uwierzyli? W jaki sposób mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jak 
mieli słyszeć, jeśli nikt im nie głosił?” (Rz 10, 14) Jesteś posłany. Od Boga. 

Do każdego człowieka. Zwłaszcza tego, dla którego jesteś być może jedynym 

głosem Kościoła, jaki w swej sytuacji niewiary czy obojętności może usłyszeć. 
Możesz zostać odrzucony – jak Jezus w Nazarecie. Gorszy jest jednak brak 

głoszenia lub pyszne głoszenie samego siebie… 
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Wsp. bł. Marii Teresy 
Ledóchowskiej, Dziewicy. 

Rdz 28, 10-22a; Ps 91 (90), 1-
4.14-15b (R.: por. 2b); {por. 2 
Tm 1, 10b}; Mt 9, 18-26 

Pan opiekuje się tymi, którzy mu ufają. Pan daje nam nie tylko to co niezbędne 
do podtrzymania życia, ale o wiele, wiele więcej. I nie musimy o to zabiegać, 

być jacyś, robić coś, żeby zasłużyć. Jakub leżał i spał na ziemi, gdy Pan czynił 

go jej dziedzicem. Jesteśmy dziedzicami czegoś więcej niż to widzialne tu 
i teraz. Ani na moment nie możemy o tym zapomnieć! Ufaj Izraelu! 
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Rdz 32, 23-33; Ps 17 (16), 1-
3.6-8.15 (R.: por. 15a); {Mt 4, 
23}; Mt 9, 32-37 

Walka Jakuba z Bogiem jest walką o błogosławieństwo, jakiś rodzaj aprobaty 

dla jego planów, czynów. Mój dzień także może być czasem walką i to 

bolesną, o Bożą aprobatę, o to by moje codzienne działania i obowiązki 
podobały się Bogu. Bym pod koniec dnia mógł powiedzieć, że zrobiłem 

wszystko co w mojej mocy by uzyskać Boże błogosławieństwo. 
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Wsp. św. Jana Z Dukli, 
Prezbitera. 

Rdz 41, 55-57; 42, 5-7.14-
15a.17-24a; Ps 33 (32), 2-
3.10-11.18-19 (R.: por. 22); 
{Mk 1, 15}; Mt 10, 1-7 

Na ile wsłuchuję się w głos powołania i podążam za nim. Przez sakramenty, 

szczególnie bierzmowania, jestem imiennie posłany, aby również świadczyć 
o Chrystusie zaczynając od ludzi spotykanych codziennie. 
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Rdz 44, 18-21.23b-29; 45, 1-5; 
Ps 105 (104), 16-21 (R.: por. 
5a); {Mk 1, 15}; Mt 10, 7-15 

Jak przedziwna jest logika Boża. Józef, sprzedany przez braci w niewolę, 
wiele się nacierpiał. Po ludzku, miał prawo odpłacić się tym samym, kiedy 

przyszli do niego z prośbą o zboże. On natomiast – całkiem niespodziewanie 

dla nich – cieszy się ze spotkania i chce im pomóc. Bóg wzywa nas, byśmy 
postępowali podobnie. Byśmy tak jak On za zło odpłacali dobrem. Tym 

dobrem, które otrzymujemy od Niego za darmo każdego dnia. 
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Rdz 46, 1-7.28-30; Ps 37(36), 
3-4.18-19.27-28b.39-40 (R: 
por. 39a); {J 14, 26};  
Mt 10, 16-23 

Być roztropnym jak wąż i nieskazitelnym jak gołąb. To prawdziwa broń 
wobec doświadczeń, które z pewnością czekają na naszej drodze. Jak choćby 

w życiu zawodowym – ze stereotypem katolika, który jest ksenofobem, 

homofonem, wszystkich chce nawracać i obnosi się ze swoją pobożnością, …, 
to zaledwie kilka, z którymi ja sam miałem okazję zmierzyć się w ostatnich 

dniach. Roztropność węża – to dla mnie panowanie nad swoim językiem 

i umiejętność słuchania bardziej niż mówienia. Nieskazitelność zaś to pokora 
i rzetelność w wykonywanych obowiązkach. A czym roztropność 

i nieskazitelność są dla Ciebie? 
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Święto św. Benedykta, Opata, 
Patrona Europy. 

Prz 2, 1-9 (Dz 4, 32-35); Ps 34 
(33), 2-4.6.9.12.14-15 (R.: por. 
2); {Mt 19, 29}; Mt 19, 27-29 

Otrzymać stokroć tyle ile się włożyło. Inwestycja bez ryzyka. Pewny zysk. Co 

trzeba zrobić? Opuścić wszystko by zrobić miejsce dla Jezusa. Zostawić 
wszystko by pójść dalej, głębiej, po więcej. Tak jak św. Benedykt na pustyni 

odkrywać Pana. Karmić się Jego słowem. Żyć rozważnie, roztropnie, badać 

drogę. Czy to dużo? A nawet jeśli, to czy nie warto? 
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15. Niedziela Zwykła.  

Am 7, 12-15; Ps 85 (84), 9a-
14 (R.: por. 8); Ef 1, 3-14; 
{por. Ef 1, 17-18}; Mk 6, 7-13 

Człowiek posłany nie ma wakacji. Cały czas Chrystus posyła mnie, abym był 

jego świadkiem – na rekolekcjach, w pracy, podczas wyjazdu z przyjaciółmi 

czy rodziną. W każdym miejscu jest przynajmniej jedna osoba, którą mogę 
zdobyć dla Jezusa. A teraz wstań i znajdź ją – szkoda czasu na niezdobywanie 

Królestwa Bożego! 
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Wsp. świętych Pustelników 
Andrzeja Świerada 
i Benedykta. 

Wj 1, 8-14.22; Ps 124 (123), 
1-8 (R.: por. 8a); {Mt 10, 40}; 
Mt 10, 34 – 11, 1 

Dzisiejsze słowa Ewangelii są niezwykle trudne. Książę Pokoju mówi, byśmy 

nie sądzili, że przyszedł przynieść ziemi pokój. Ale z pewnością Jezus 
przynosi nam pokój wewnętrzny – na przekór prześladowaniom, 

dyskryminacji i niezgodzie, które coraz częściej są udziałem chrześcijan na 
świecie. Słowo Boże podkreśla jednocześnie, że ci, którzy próbują wszystkim 

się przypodobać, nie są Go godni. Są jak letnia woda czy sól, która utraciła 

smak. Jezus chce, byśmy Go ukochali radykalnie i wzięli na siebie krzyż, 
który będzie tej miłości owocem. 
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 Wj 2, 1-15a; Ps 69 (68), 

3.14.30-31.33-34 (R.: por. 33); 
{Ps 95 (94), 8ab};  
Mt 11, 20-24 

Srogie te słowa dzisiejsze. Co z nimi zrobić? Proponuje wziąć je na serio. Bóg 

to nie tylko Jezusek z obrazka, słodki przyjaciel, bliski pocieszyciel. To też 
nasz Stwórca, Pan, Zbawca. Módlmy się dziś o mądrzej pojętą bojaźń Bożą! 
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Wsp. św. Bonawentury, 
Biskupa i Doktora Kościoła. 

Wj 3, 1-6.9-12; Ps 103 (102), 
1-4.6-7 (R.: por. 8a); {Mt 11, 
25}; Mt 11, 25-27 

Możemy być największymi prostaczkami na tej ziemi. Niewiele mieć, umieć, 
wiedzieć, ale jeśli oddamy całych siebie Bogu, to on wykorzysta te nasze 

prostaczkowe niewiele. I zamieni w wielkie rzeczy na Jego chwałę. Czy 

idziesz do powierzonych Ci zadań z zaufaniem w Bożą obecność i moc? Czy 

może jak Mojżesz próbujesz podważyć słuszność wyboru Pana? 
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Wsp. Najświętszej Maryi 
Panny z Góry Karmel. 

Wj 3, 13-20; Ps 105 (104), 
1.5.8-9.24-27 (R.: 8a); {Mt 11, 
28}; Mt 11, 28-30 

Mojżesz zna swoje zadanie, zna swojego Boga i ufa Mu, ale wciąż jeszcze nie 

zna Imienia Tego, który go posłał. Dopiero posłuszeństwo pozwala mu zgłębić 

istotę Boga. Pan wzywa mnie dzisiaj, bym przyszedł do Niego i chciał Go 
poznać. Kiedy się zbliżam i naśladuję Go, wtedy zaczynam prawdziwie 

poznawać KIM JEST. Maryjo, która poszłaś w pełni za wolą Pana, nim Go 

ujrzałaś i poznałaś w osobie swojego Syna – zaprowadź mnie do "JA 
JESTEM". 
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 Wj 11, 10 – 12, 14; Ps 116b 

(115), 12-13.15-16c.17-18 (R.: 
por. 13); {J 10, 27}; Mt 12, 1-8 

Co dla Ciebie znaczy: chcę bardziej miłosierdzia niż ofiary? Czy 

„faryzeuszujesz” czasem strzegąc litery prawa bardziej niż dzieł bożych? Czy 

czekasz cierpliwie na owoce działania bożej łaski, czy z góry zakładasz, co się 
wydarzy, a co na pewno nie? 
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 Wj 12, 37-42; Ps 105 (104), 

1.5.37-38.42-43; {Mt 11, 
29ab}; Mt 12, 14-21 

Jezus w promowaniu Ewangelii był niezwykle skuteczny, choć narzędzia, 

którymi się posługiwał, daleko odbiegają od tych, do których przyzwyczaiły 

nas współczesne media. Nie krzyczał, nie kłócił się, nie dbał, by było o Nim 

głośno, nie poniżał słabych, nie gasił. Tysiącletnia skuteczność. 
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 16. Niedziela Zwykła.  

Jr 23, 1-6; Ps 23 (22), 1-6 (R.: 
por. 1); Ef 2, 13-18; {J 10, 27}; 
Mk 6, 30-34 

Po czasie pracy Jezus zaprasza nas do odpoczynku i wyciszenia, abyśmy 

z dala od codziennych trudów i obowiązków mogli wytchnąć i przyjrzeć się na 
spokojnie dziełom, w których uczestniczyliśmy.  
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Wsp. bł. Czesława. 

Wj 14, 5-9a.10-18; Wj 15,1-6 
(R.: por. 1a); {Ps 95 (94), 
8ab}; Mt 12, 38-42 

Szczególnie lubię ten fragment księgi wyjścia, czytany w Triduum 
Paschalnym. Izraelici stoją naprzeciw Morza Czerwonego, z tyłu napierają 

wojska faraona, Izraelici wyrzucają Mojżeszowi wszystko, co do tej pory 

uczynił, Mojżesz modli się do Boga – a Bóg odpowiada: czemu krzyczysz? Po 
prostu rozdziel morze :) Czy wobec sytuacji, które wydają mi się nie do 

przejścia, mam w sercu tyle zaufania do Bożej obietnicy, że podejmuję 

działanie choć wydaje mi się to stracone? Czy podnoszę w górę ręce – i – IDĘ 

NAPRZÓD? 
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Wj 14, 21 – 15, 1; Wj 15, 8-
10.12.17 (R.: por. 1a); {J 14, 
23}; Mt 12, 46-50 

Bardzo ostro Jezus potraktował tego „adwokata”, który chciał zadbać 

o interesy Jego rodziny. W momencie kiedy stajemy przed Bogiem 

z wyrzutem, że należy nam się więcej z powodu naszej z Nim relacji, Jezus 
zaprasza nas znowu do tego szarego tłumu, który okazuje się być Mu bliższy, 

bo słucha, a nie mówi „Jak kocha to sam przyjdzie”. Kochasz? Z pokorą wejdź 
w ten tłum i słuchaj. 
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Wsp. św. Marii Magdaleny. 

Pnp 8, 6-7 lub 2 Kor 5, 14-17; 
Ps 63 (62), 2-6.8-9 (R.: por. 
2); {por. J 20, 11};  
J 20, 1.11-18 

Jezus jest bliżej mnie niż mi się wydaje. Czy potrafię Go rozpoznać? 

Rozpoznać Jego obecność blisko mnie. On mówi do mnie po imieniu. 

.............. (tutaj wypowiedz swoje imię). Jak Jezus wypowiada moje imię? Co 
wtedy czuję? Jakie emocje się we mnie budzą? Czy potrafię rozpoznać Jego 

głos? Jezu, dziękuję, że mówisz do mnie po imieniu bym mógł/mogła Cię 

rozpoznać. Proszę otwieraj jeszcze mocniej moje serce bym potrafił/potrafiła 
rozpoznać Twój głos we wszystkich sytuacjach mojego życia. 
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Święto św. Brygidy, Zakonnicy 
i Patronki Europy. 

Ga 2, 19-20; Ps 34 (33), 2-11 
(R.: por. 9a); {J 15, 9b.5b};  
J 15, 1-8 

Oddać Jezusowi życie w pełni to … otrzymać życie w pełni! On spełnia 

najgłębsze pragnienia Twego serca. On czyni Twe życie w każdym wymiarze 
owocnym. Bez Niego – życie w Tobie usycha. Troszcz się o trwanie 

w Chrystusie. To trwanie oznacza wszechstronny rozwój. 
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 Wsp. św. Kingi, Dziewicy. 

Wj 19, 17; 20, 1-17; Ps 19(18), 
8-11 (R.: por. J 6, 68); {por Łk 
8, 15}; Mt 13, 18-23 

Przykazania mówią o stanie jaki możemy osiągnąć będąc blisko Pana. Jednak, 

aby osiągnąć pełnię szczęścia musimy najpierw zadbać o glebę naszego serca, 
aby było ono zawsze gotowe na spotkanie z prawdą o nas. Czy w Namiocie 

Spotkania szukam Bożej prawdy o sobie? 
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 Święto św. Jakuba Apostoła. 

2 Kor 4, 7-15; Ps 126 (125), 1-
6 (R.: por. 5); {J 15, 16};  
Mt 20, 20-28 

Doświadczenie własnej słabości bywa przytłaczające, rozczarowujące, od tego 
chce się uciec albo zapaść pod ziemię. Ale jest to także miejsce, w którym 

może okazać się moc Boga, jej wielkość i potęga. „Aby z Boga była owa 

przeogromna moc nie z nas”. 
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 17. Niedziela Zwykła.  

2 Krl 4, 42-44; Ps 145 (144), 
10-11.15-18 (R.: por. 16); Ef 4, 
1-6; {Łk 7, 16}; J 6, 1-15 

Lud widząc kosze pełne ułomków spostrzegł cud i uznał w Jezusie proroka, 
który miał przyjść na świat. Czy uczestnicząc w cudzie Eucharystii, 

rzeczywiście dostrzegam i uznaję Chrystusa pod postacią chleba i wina? 
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Wj 32, 15-24.30-34; Ps 106 
(105), 19-23 (R.: por. 4a); {Jk 
1 18}; Mt 13, 31-35 

Królestwo Boże jest podobne do ziarnka gorczycy – z najmniejszego, 

najbardziej niepozornego wyrasta piękne drzewo. Aby budować je naszym 

życiem nie potrzebujemy spektakularnych działań, akcji na ogromną skalę. 
Wystarczą drobne, codzienne gesty dobroci i miłości. Budujmy je nieustannie, 

by w końcu zamieszkać w Nim z Ojcem. 
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Wj 33, 7-11; 34, 5-9.28; Ps 
103 (102), 6-13 (R.: por. 8a); 
{por. Mt 13, 37b}; Mt 13, 36-43 

Mojżesz rozmawiał z Bogiem jak się rozmawia z przyjacielem. Dużo mówimy 
o tym jak komunikować się z Panem, szkolimy się w modlitwie, poznajemy 

różne duchowości, … A może dziś akurat dla mnie bardziej zasadne jest 

pytanie czy umiem rozmawiać z przyjacielem? Kiedy ostatnio tak naprawdę 
z nim porozmawiałem? 
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Wsp. św. Marty. 

1 J 4, 7-16; Ps 34 (33), 2-11 
(R.: por. 9a); {J 8, 12b};  
J 11, 19-27 (Łk 10, 38-42) 

Święta Marta, ta z sióstr jakby bliższa człowiekowi. Bardziej ludzka, 

poszukująca, zadająca pytania. Ta, która może i błądzi, ale ma też pragnienie 
znalezienia drogi do Jezusa. Marta uczy nas jak przechodzić od myślenia iście 

ludzkiego, ziemskiego do spojrzenia Bożego. Jest uczennicą buntowniczką, 

troszkę niepokorną, ale kiedy Jezus mówi do niej, bierze Jego słowa na 
poważnie i w ich świetle zmienia swoje postępowanie, życie. W ten sposób 

wzrasta w poznawaniu samego Boga. Święta Marto, ucz mnie jak 

w codziennych troskach słyszeć naukę Jezusa i podążać za Jego pragnieniami 
do Nieba. 
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Wj 40, 16-21.34-38; Ps 84 
(83), 3-6a.8a.11 (R.: por. 2); 
{por. Dz 16, 14b};  
Mt 13, 47-53 

Mojżesz zbudował Namiot Spotkania, gdzie rozmawiał z Bogiem. A był to 

namiot najpiękniejszy spośród całego obozu – wykonany z drogocennych 
materiałów. Dziś nie mogę zadać sobie innego pytania niż: jak wygląda moje 

PRZYGOTOWANIE na spotkanie Pana? Czy znajduję dobry czas, który 

spędzam tylko z Nim? Czy wokół mnie jest porządek, który pozwala lepiej 
skupić mi się na rozważaniu Jego słowa? Czy jestem schludnie ubrany, aby 

podkreślić wartość tego spotkania? Czy dbam o odpowiednie przygotowanie 

merytoryczne (studium biblijne oparte na tradycji Kościoła)? 
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Wsp. św. Ignacego z Loyoli, 
Prezbitera. 

Kpł 23, 1.4-11.15-16.27.34b-
37; Ps 81 (80), 3-6b.10-11b 
(R.: por. 2a); {1 P 1, 25};  
Mt 13, 54-58 

Słowo Boże pokazuje nam dziś, że Boża rzeczywistość jest integralną częścią 
naszej codzienności. Przenika naszą pracę i odpoczynek. Jednym z naszych 

życiowych błędów jest prowadzenie życia podzielonego na „przegródki” – 

a Jezus ma wstęp tylko do niektórych z nich. Drugim błędem, opisanym 
w dzisiejszej Ewangelii, jest „spowszednienie” nam relacji z Jezusem. To 

absurdalne poczucie, że znamy i rozumiemy Boga, że wiemy, jak On działa, 

że niczym nas nie zaskoczy. Taka pycha zamyka nas na Bożą łaskę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


