
 
 

Oremus 1.08.2015 – 31.08.2015 

 

Rozważania: Diakonia Szkoły Animatora, skład: DKS WPraga 
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Wsp. św. Alfonsa Marii 
Liguoriego, biskupa i doktora 
Kościoła. 

Kpł 25, 1.8-17; Ps 67 (66), 2-
3.5.8 (R.: 4a); {Mt 5, 10};  
Mt 14, 1-12 

A może Ty jesteś w takiej sytuacji – dałeś słowo, może nawet w dobrej 

wierze, w chwili słabości, ale teraz widzisz, że wikłasz się coraz bardziej? Tu 
nie ma dwuznaczności – jeśli tak jest, musisz natychmiast zawrócić, odciąć 

się. Słowo dane człowiekowi nie może być więcej warte niż słowo dane Bogu 

– że kochasz i ufasz i będziesz posłuszny! Oby nikogo z nas głupi wstyd nie 
zaprowadził do wiezienia grzechu. 
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18. Niedziela zwykła.  

Wj 16, 2-4.12-15; Ps 78 (77), 
3.4bc.23-25.54 (R.: por. 24b); 
Ef 4, 17.20-24; {Mt 4, 4b};  
J 6, 24-35 

Lud szuka pokarmu, każdy z nas go szuka. Próbujemy opanować 

i skontrolować nasze tu i teraz, zebrać na zapas. A Jezus mówi: nie ma innego 

źródła życia prócz mnie! To ja jestem Chlebem, to ja karmię i odziewam. 
Wierz i ufaj mi, a znajdziesz pokarm wieczny. Tym kto może ograniczyć 

działanie łaski albo dopuścić do jej rozlania jesteś Ty sam. Twoja 

dyspozycyjność na życie dane w Chlebie. „Pozwólcie się odnowić Duchowi 
w waszym myśleniu.” 
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Lb 11, 4b-15; Ps 81 (80),12-17 
(R.: por. 2a); {Mt 4, 4b};  
Mt 14, 13-21 

Kiedy do Jezusa przychodzą ludzie, którzy Go pragną i wierzą w Niego, On 

cały jest dla nich. Już nie liczą się Jego sprawy, zmęczenie, smutek, ... 
Okazuje swoją moc, czyni cuda! Jakże szybko zapominamy o dziełach Pana 

w naszym życiu. Jakże często wydaje nam się złe, nieprawidłowe, 

niezrozumiałe, niesprawiedliwe to, co robi. Czy teraz jest w Tobie żal do 
Pana? Czy są na Ciebie zrzucone niezadowolenia i pretensje innych osób? 

Przypomnij sobie, kim jest Bóg. Spotkaj się z Nim i powiedz Mu o tym. On 

wie, co zrobić. 
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Wsp. św. Jana Marii 
Vianneya, prezbitera. 

Lb 12, 1-13; Ps 51 (50), 3-
6.12-13 (R.: por. 3a); {Ps 130 
(129), 5}; Mt 14, 22-36 

Czy spodziewasz się Pana kroczącego po jeziorze? Czy ufasz tak bardzo, by 

przejść po tafli wody? A jeśli wpadniesz do niej i będziesz się topił, to czy 

w swojej dumie zawołasz: Ratuj, mnie Panie!? Jak bardzo słuchasz swoim 

sercem Tego Serca, które mówi Tobie: Odwagi, Ja jestem, nie bój się? 
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Lb 13, 1-2a.25 – 14, 1.26-
29.34-35; Ps 106(105), 6-
7a.13-14.21-23; {Łk 7, 16};  
Mt 15, 21-28 

Słowa, które Jezus kieruje do kobiety kananejskiej dla wielu pewnie byłyby 

obrazą. Kiedy zdobywamy się na to, by prosić, oczekujemy „pozytywnego 
rozpatrzenia prośby”. Dziś warto spojrzeć na to, czy potrafię prosić z pokorą 

człowieka, któremu się nic nie należy? Proszę czy może żądam, wymagam? 

Czy oburza mnie odmowa? 
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Święto Przemienienia 
Pańskiego. 

Dn 7, 9-10.13-14 (2 P 1, 16-
19); Ps 97 (96), 1-2.5-6.9 (R.: 
por. 1a i 9a); {Mt 17, 5c};  
Mk 9, 2-10 

To osoba Jezusa Chrystusa jest podstawą naszej wiary. Nie dogmaty, 
przykazania czy prawa. Nawet nie Pismo Święte. Sama Jego boska osoba. On, 

który umiera i zmartwychwstaje. On, który posyła nam Ducha. On, który 

przychodzi do mnie w każdej Eucharystii. On, który mnie kocha, czeka na 
mnie i mi wybacza. W końcu On, który każdemu z nas ukazuje się na swój 

sposób. 
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Pwt 4, 32-40; Ps 77 (76), 12-
16.21 (R.: por. 12); {Mt 5,10}; 
Mt 16, 24-28 

Życie z Bogiem zaczyna się tam, gdzie kończy się moje kalkulowanie: co mi 
się opłaca? Na czym nie będę stratny? 
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Wsp. św. Dominika, 
prezbitera. 

Pwt 6, 4-13; Ps 18 (17), 2-
3.7.47.51 (R.: 2); {2 Tm 1, 
10b}; Mt 17, 14-20 

Wyrzut Jezusa wydaje mi się skierowany do apostołów. Tyle czasu z Nim są, 
tyle czasu ich naucza i daje przykłady boskości, ..., a oni wciąż mają za mało 

wiary. A Ty wierzysz, że jak o coś poprosisz to to dostaniesz? Nie kiedyś, nie 

za miesiąc, za rok, ale w tym momencie! Tu jest to ziarnko gorczycy. 
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19. Niedziela zwykła.  

1 Krl 19, 4-8; Ps 34 (33), 2-9 
(R.: por. 9a); Ef 4, 30 – 5, 2; {J 
6, 51}; J 6, 41-51 

„Ja jestem chlebem ... chlebem żywym ... ktokolwiek będzie go spożywał 
będzie żył na wieki ...” mówi Jezus. Ks. Chrzanowski w wierszu napisał: „jak 

dobrze, że na morzu tego zwariowanego świata człowiek wie gdzie jest 

i dokąd płynie”'. I właśnie tą pewnością jest Jezus. Cokolwiek by się działo 
w moim życiu droga z Jezusem prowadzi do jednego – życia na wieki. Nie jest 

to droga bez przeszkód, jednak Jezus daje umocnienie. Swoje Ciało. 

Eucharystię. 
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Święto św. Wawrzyńca, 
diakona i męczennika. 

Mdr 3, 1-9 (2 Kor 9, 6-10); Ps 
112 (111), 1-2.5-9 (R.: por. 
9a); {J 12, 26}; J 12, 24-26 

Czyżby św. Paweł proponował sposób na rozwiązanie kryzysu 

ekonomicznego?!? Na pewno sytuacja wyglądałaby lepiej, gdyby każdy 

skoncentrował się nie na swych brakach, tylko na obdarowaniu przez Boga, 
gdyby każdy zaradzał deficytom … swego bliźniego! Każdy pewnie tak nie 

zmieni swego myślenia i postępowania, ale Ty … możesz być zaczynem 

Bożej ekonomii! 
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Wsp. św. Klary, dziewicy. 

Pwt 31, 1-8 ; Pwt 32, 3-4d.7-
9.12 (R.: por. 9a); {Mt 11, 
29ab}; Mt 18, 1-5.10.12-14 

W mowie Mojżesza słychać nostalgię i smutek z powodu jego odejścia. 

Jednocześnie Mojżesz godzi się z zakończeniem swojej misji, nie 

rozpamiętuje, nie próbuje wyrwać dla siebie czegoś więcej, ale jak dziecko 
w rękach Pana z ufnością oddaje służbę Jozuemu. Nie poucza go jak ma 

prowadzić wspólnotę Izraela, ale utwierdza zaufanie w opiekę Boga i pozwala 

następcy na nowo odkryć czym jest służba Bogu bez starczych pouczeń. Jak ja 
podchodzę do powierzonych mi we wspólnocie zadań? 
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Pwt 34, 1-12; Ps 66 (65), 1-
3a.5.8.16-17 (R.: por. 20 i 9a); 
{2 Kor 5, 19}; Mt 18, 15-20 

W każdym upomnieniu warto mieć przed oczami jego cel. Czasem łatwo 

pobłądzić stawiając siebie wyżej, w roli bardziej oświeconego lub 

doświadczonego, kogoś, kto wie lepiej. Tymczasem przewodnim motywem 
upomnienia braterskiego jest miłość i troska o zbawienie mego brata lub 

siostry. 
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 Joz 3, 7-10a.11.13-17; Ps 114 

(113A), 1-6; {Ps 119 (118), 
135}; Mt 18, 21 – 19, 1 

Umiejętność przebaczania rodzi się jako następstwo wdzięczności za to, co 

mam oraz pokory, by zauważyć miejsca, w których sam niedomagam. Bo jak 

ja, grzesznik, mogę prosić o przebaczenie, kiedy sam nie umiem wybaczyć? 
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Wsp. św. Maksymiliana Marii 
Kolbego, prezbitera 
i męczennika. 

Joz 24, 1-13; Ps 136(135), 1-
3.15-18.21-24; {1 Tes 2, 13}; 
Mt 19, 3-12 

Jak łatwo nam zrezygnować z czegoś, kiedy tylko pojawią się przeszkody. 

Uczniowie stwierdzają, że „nie warto się żenić”, skoro Jezus mówi, że nie 

powinni oddalać swoich żon, jeśli coś będzie nie tak. Będą musieli radzić 
sobie z trudnościami i włożyć wysiłek w budowanie małżeństwa. I to ich 

przeraża. A jak Ty patrzysz na relacje? Czy widzisz same korzyści? A może 

tylko trudności? Czy jesteś gotowy podjąć wysiłek budowania pięknej relacji? 
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Uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny, 
głównej patronki diecezji 
warszawsko-praskiej 

Ap 11, 19a; 12, 1.3-6a.10ab; 
Ps 45 (44), 7.10-12.14-15 (R.: 
por. 10b); 1 Kor 15, 20-26;  
Łk 1, 39-56 

Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim. Bo … 
może czas na ułożenie własnego hymnu błogosławiącego stwórcę za Jego 

działanie w moim życiu? 
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20. Niedziela zwykła.  

Prz 9, 1-6; Ps 34 (33), 2-3.10-
15 (R.: por. 9a); Ef 5, 15-20; {J 
6, 56}; J 6, 51-58 

Mądrością jest sam Bóg. Być mądrym człowiekiem to chodzić za Jego 

głosem. Dziś Pan Jezus przypomina, co jest drogą do życia wiecznego – jest to 

Jego Ciało i Jego Krew. Zjednoczenie z Panem w Eucharystii to największy 
wyraz mądrości. Tak, mądrości. Skoro życie pełne jest w Bogu to żebym ja 

mógł żyć pełnią życia muszę się z Nim jednoczyć jak najczęściej. W Nim jest 

życie w obfitości. Więc żyj! 
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Wsp. św. Jacka, prezbitera. 

Sdz 2, 11-19; Ps 106 (105), 
34-37.39-40.43a-44 (R.: por. 
4); {Mt 5, 3}; Mt 19, 16-22 

Głównym zadaniem Sędziów nie było rozsądzanie sporów prawnych między 
Izraelitami. Ich pierwotnym powołaniem było dotrzymanie przymierza 

z Panem. Podróżowali oni po Palestynie i utwierdzali Boże panowanie wśród 

swoich pobratymców (nierzadko tocząc walki z wrogami). Podobnie św. Jacek 
skupiał się przede wszystkim na służbie Bogu i rozwoju Kościoła w Polsce. 

Był prawdziwym Sędzią w średniowiecznej Rzeczpospolitej. To zadanie 

również dla mnie. Kiedy ostatnio zatroszczyłem się o wiarę moich 
najbliższych, przyjaciół, mojej grupy lub diakonii? A może mam teraz 

wakacje od bycia Sędzią? 
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Sdz 6, 11-24a; Ps 85 (84), 9. 
11-14 (R.: por. 9); {2 Kor 8, 9}; 
Mt 19, 23-30 

Scena powołania Gedeona jest na pewno znana każdemu członkowi Krucjaty 
Wyzwolenia Człowieka. Spójrzmy na nią w kontekście dzisiejszej Ewangelii 

o tym, że bogatemu trudno wejść do królestwa niebieskiego. Bóg przypomina 

nam, że to On sam nas wybrał – takich, jak chciał, „z najbiedniejszego rodu”, 
„ostatnich w domu”. Słabych, niedoskonałych, nieudanych. Ale z Jego łaski 

możemy być Jego świadkami. Możemy pełnić piękne dzieła, które On nam 

przygotował. Czy jesteśmy wystarczająco ubodzy, by powierzyć swoje 
wybory Jezusowi? 

1
9
.0

8
 

Sdz 9, 6-15; Ps 21 (20), 2-7 
(R.: por. 2a); {Hbr 4, 12};  
Mt 20, 1-16a 

Czy nie czujesz się czasem jak Ci, których nikt nie najął? To metafora 

rozgoryczenia, bycia nie dość potrzebnym, czy może nie dość atrakcyjnym. 
Nie najęty to taki, który widzi siebie jako nieużytecznego, bezowocnego. 

I czasem ludzie wokół nas dają nam się tak poczuć, ale Jezus odwrotnie, 

zabiera nas do swojego stada, nawet gdy tak o sobie myślimy. Nawet wtedy 
gdy przychodzi Mu zapłacić za nas wysoką cenę. Tak to już jest z tym naszym 

Bogiem! Chwalmy Go za to! 
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Wsp. św. Bernarda, opata 
i doktora Kościoła. 

Sdz 11, 29-39a; Ps 40 (39), 
5.7-10 (R.: por. 8a i 9a); {Ps 
95 (94), 8ab}; Mt 22, 1-14 

Jefte nieroztropnie obiecuje Bogu coś co w efekcie stanie się źródłem Jego 

bólu. Nie waha się jednak, gdy przychodzi godzina wypełnienia obietnicy. 
Oddaje Bogu to co poprzysiągł i nie wykręca się. Traktuje dane Bogu słowo 

jako nieodwołalne. Jest mu wierny. Ewangelia przestrzega nas przed letniością 

w relacji z Bogiem, przed stawianiem „ale”, gdy Pan mówi: przyjdź do mnie. 
Czy wywiązuję się ze słów danych Bogu? Czy pamiętam o danych mu 

obietnicach? Czy Jego zaproszenie do bliskości ze sobą stawiam na pierwszym 

miejscu mojego życia? 
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Wsp. św. Piusa X, papieża. 

Rt 1, 1. 3-6.14b-16.22; Ps 
146(145), 5-10 (R.: por. 1); 
{Ps 25 (24), 4b.5};  
Mt 22, 34-40 

Patrząc na Rut widzimy jak prostymi zasadami kieruje się miłość. Iść za tym, 
kogo się kocha, być przy tej osobie, stawać się częścią jej świata, rezygnować 

z dawnego życia i z wygody, ... Miłość jest tak prosta ..., jeśli kocha się 

CAŁYM sobą. 
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Wsp. Najświętszej Maryi 
Panny Królowej. 

Iz 9, 1-3.5-6; Ps 113 (112), 1-8 
(R.: por. 2a); {Łk 1, 28};  
Łk 1, 26-38 

Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Tak bardzo Pan Bóg może 

„udoskonalić” naszą rzeczywistość, ale nie bez naszego wysiłku, choćby 
jednego „tak”, takiego maryjnego, szczerego, odważnego i przyjmującego 

w ufności wszystkie konsekwencje. Może zabłysnąć Światło, może 

zakrólować Pan Zastępów, jeśli przestraszy się, zmartwi o coś własnego, jeśli 
zazdrosną stanie się Jego miłość. A stanie się taką, jeśli to Ty zaprosisz Go do 

życia, wydarzeń, sytuacji i relacji, które podejmujesz, ale uznajesz w nich 

swoją bezsilność. Wtedy „zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona”. 
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21. Niedziela zwykła.  

Joz 24, 1-2a.15-17.18b; Ps 34 
(33), 2-3.16-23 (R.: por. 9a); 
Ef 5, 21-32; {J 6, 63b.68b};  
J 6, 54.60-69 

Człowiek całe życie komuś służy, jest komuś poddany. I od tego nie ucieknie. 

Może jednak wybrać, komu chce służyć. Jesteś pewien, że Twoje codzienne 
wybory stoją po stronie Boga? 
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Święto św. Bartłomieja 
Apostoła. 

Ap 21, 9b-14; Ps 145 (144), 
10-13b.17-18 (R.: por. 12); {J 
1, 49b}; J 1, 45-51 

Pan Bóg patrzy na każdego indywidualnie. Nie generalizuje, nie ucieka się do 

stereotypów. Widzi nas takimi, jakimi jesteśmy. I do każdego z nas też mówi 

w taki sposób, w jaki potrafimy zrozumieć. A co dzisiaj, teraz, mówi mi Jezus 
o mnie samym? 
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1 Tes 2, 1-8; Ps 139(138), 1-5 
(R.: por. 1); {Hbr 4, 12};  
Mt 23, 23-26 

Dzisiejsze słowo poddaje weryfikacji i osądowi moje intencje stawania przed 
ludźmi i mówienia im o Panu Bogu. I o ile z porównania z grobem 

pobielanym i brudną misą możemy wyjść cało, o tyle warto nie przestawać 

pytać się samego siebie: czy nie szukam pochwał, uznania, „podobania się 
ludziom”? Czy wciąż jest we mnie przekonanie, że służę samemu Bogu i że 

wypełniam Jego powołanie? 
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Uroczystość Najświętszej 
Maryi Panny 
Częstochowskiej. 

Prz 8, 22-35 (Iz 2, 2-5); Ps 48 
(47), 2-3b.9-11.13-15 (R.: Jdt 
15, 9d); Ga 4, 4-7; {Łk 1, 28}; 
J 2, 1-11 

Zawsze fascynuje mnie postawa sług, którzy, nie mogąc pojąć co robią, 
najpierw napełnili stągwie wodą, a potem, narażając się co najmniej na 

pośmiewisko, zanieśli tę wodę do spróbowania staroście weselnemu. Nie 

wiem skąd mieli odwagę do tego, ale wiem, że zaczęli działać po słowach 
Maryi „Zróbcie wszystko, COKOLWIEK wam powie”. Wszystko, bez 

wyjątków. I tak zrobili. Nawet jak wydaje ci się, że to czego chce Bóg jest 

równie mądre, co stanie na głowie – zrób to. A potem podziękuj Maryi za to, 
że pokazuje Tego, który przemieni twój trud w radość. 
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Wsp. św. Moniki. 

1 Tes 3, 7-13; Ps 90 (89), 3-
4.12-14.17 (R.: por. 14); {Mt 
24, 42a.44}; Mt 24, 42-51 

„I wy bądźcie gotowi ...” Szczęśliwy człowiek, którego Pan zastanie przy 

czynności, którą mu wyznaczył. Co jest moim zadaniem? Jakie jest moje 
powołanie? Jakie obowiązki mam do wykonania każdego dnia, codziennie. 

Proste czynności, które wytrwale i wiernie wykonywane stają się moją misją, 

moim powołaniem. Słuchanie Słowa Bożego, budowanie relacji w rodzinie, 
podejmowane studia, praca, posługa w Kościele, Ruchu Światło-Życie, parafii, 

lokalnej społeczności, Polsce, świecie. 
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Wsp. św. Augustyna, biskupa 
i doktora Kościoła. 

1 Tes 4, 1-8; Ps 97(96), 
1.2b.5-6.10-12 (R.: por. 12a); 
{Łk 21, 36}; Mt 25, 1-13 

Czuwanie i czystość. Słowa klucze dzisiejszego dnia. Czystość jest nam 

zadana, jest rezygnacją z „reguł” tego świata i oczekiwaniem na to co w górze. 
Dbajmy, aby nie tylko nasze czyny były czyste i poprawne, ale przede 

wszystkim nasze serca. Oby Oblubieniec zastał nas z zapalonymi lampami, 

czystych i gotowych na zostawienie tego świata i skoczenie za Nim do Nieba! 

2
9
.0

8
 

Wsp. męczeństwa św. Jana 
Chrzciciela. 

Jr 1, 17-19; Ps 71 (70), 1-
4a.5-6.15ab.17 (R.: por. 15a); 
{Mt 5, 10}; Mk 6, 17-29 

Niewłaściwe relacje mogą okazać się dosłownie zabójcze. Relacja Heroda 
i Herodiady była po prostu grzeszna. Córka pośpiesznie realizowała morderczą 

podpowiedź matki, co też najgorzej świadczy o ich relacji. Herod dla 
podtrzymania rozrywkowo-służbowej relacji ze swymi dostojnikami poświęcił 

życie Jana Chrzciciela. Z kim utrzymujesz relacje? Jak się w nie angażujesz? 

Co jest Twą motywacją do relacji? Co możesz zrobić, by ulepszać swoje 
relacje? Może jakieś niewłaściwe powinieneś zerwać? 
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22. Niedziela zwykła.  

Pwt 4, 1-2.6-8; Ps 15 (14), 1b-
5 (R.: por. 1a); Jk 1, 17-
18.21b-22.27; {Jk 1, 18};  
Mk 7, 1-8.14-15.21-23 

Ewangelia mówi o tym, że zło, to nie tylko to co atakuje mnie z zewnątrz, 

kusi, przychodzi ze świata. To przede wszystkim to co może zrodzić się 

w moim sercu, a później przemienić w czyn przeciw miłości. Na szczęście jest 
też zaszczepione w moim sercu Słowo Boga. Żyć Nim i przemieniać je w czyn 

(drugie czytanie) to lekarstwo – sposób by wychodziło ze mnie dobro. 
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 1 Tes 4, 13-18; Ps 96 (95), 

1.3-5.11-13 (R.: por. 13ab); 
{Łk 4, 18}; Łk 4, 16-30 

Pan Jezus mówi Nazarejczykom trudne słowa. Słowa, które nie każdy umie 

przyjąć. Słowa, które pochodzą od kogoś, kogo znali jako małego dzieciaka 

i nie jest dla nich żadnym autorytetem. A czy ja umiem przyjąć słowa od osób, 

które uważam za mniejsze, gorsze, słabsze, niewarte mojego czasu? 

 

 


