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Rozważania: Diakonia Szkoły Animatora, skład: DKS WPraga 
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Ez 24, 15-24;  
Pwt 32, 18-21 (R.: 
por. 15c);  
{Mt 5, 3}; 

 Mt 19, 16-22 

Trudności, które nas spotykają, będą zasłużone lub nie. 
W sposób szczególny warto przyjrzeć się stratom: co, 
paradoksalnie, wnoszą one w nasze życie? Często to, co Bóg 
nam zabiera, jest tym, co trzyma nas najdalej od Niego; 
wyrzeczenie się tego sprawia, że w końcu Ojciec może do nas 
naprawdę dotrzeć. 
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Ez 28, 1-10;  
Pwt 32, 26-
28.30.35c-36b (R.: 
39c);  
{2 Kor 8, 9};  
Mt 19, 23-30 

„U ludzi to niemożliwe” – co takiego? Zwycięstwo, 
samowystarczalność, władza, ..., jak niemożliwe skoro niemal 
codziennie to ćwiczymy? A jednak niemożliwe! Może czas by 
przyjąć tę oczywistą prawdę, że tylko w Bogu jest możliwe to, 
czego tak zachłannie pragniemy. 
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Ez 34, 1-11;  
Ps 23 (22), 1-6 (R.: 
por. 1);  
{Hbr 4, 12}; 

 Mt 20, 1-16a 

Pan powołuje do winnicy i zachęca, by, mimo późnej pory 
podjąć w niej pracę. Czymże dziś dla mnie jest owa winnica? 
Do jakiej pracy zaprasza mnie Pan? Może do bycia 
prawdziwym pasterzem owiec. Nie takim z pierwszego 
czytania, który sam się pasie. Który ukończył formację 
otoczony troską animatorów i moderatorów, a teraz nie może 
już służyć, bo… studia, ukochany, obowiązki domowe, praca, 
rozwój osobisty, metryka, … 
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Ez 36, 23-28;  
Ps 51 (50), 12-15.18-
19 (R.: por. Ez 36, 
25);  
{Ps 95 (94), 8ab};  

Mt 22, 1-14 

Każdy człowiek jest powołany do świętości. A jednak nie 
wszyscy stajemy się świętymi. To nasze „odzienie” jest 
wyznacznikiem tego, czy jesteśmy godni znaleźć się na 
Uczcie Baranka. Tym naszym strojem weselnym jest nowe 
serce, które Pan chce nam dać i nowy duch, którego chce w 
nas tchnąć. Wszystkie stare przyzwyczajenia, grzechy, bożki 
którym służymy stanowią przeszkodę uniemożliwiającą 
wejście na Ucztę. Tylko dzięki łasce Pana Jezusa możemy 
przyoblec się w nową szatę i stać się nowym człowiekiem. 
Tylko Jezus może w miejsce kamiennego serca pełnego 
ciemności i chłodu dać serce z ciała, pałające Ogniem Jego 
miłości. Prośmy dziś by to co stare w nas przeminęło i by Pan 
czynił wszystko nowe. 
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Iz 9, 1-3.5-6;  
Ps 113 (112), 1-8 (R.: 
por. 2a);  
{Łk 1, 28};  

Łk 1, 26-38 

Dzisiejsza modlitwa może być dziękczynieniem za wierność 
Maryi. Za jej odpowiedź na wezwanie. Za wierność jej serca. 
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Ez 43, 1-7a;  
Ps 85 (84), 9a-14 (R.: 
por. 10c);  
{Mt 23, 9a.10b};  

Mt 23,1-12 

Wiele słów pada z moich ust każdego dnia. Czy jestem 
pierwszym słuchaczem tego co mówię? Czy słowo 
wprowadzam w życie? Jezus ujawnia prawdę o człowieku: 
„Mówią bowiem, ale sami nie czynią”. Czy to jest prawda 
o mnie? 
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21. Niedziela zwykła 

Iz 22, 19-23;  
Ps 138 (137), 1-
2c.3.6.8bc (R.: por. 
8b);  
Rz 11, 33-36;  
{Mt 16, 18};  

Mt 16, 13-20 

To w Kościele rozpoznajemy prawdziwego Boga – jak św. 
Paweł w drugim czytaniu, jak św. Piotr w ewangelii. 
W Kościele jesteśmy bezpieczni, bo bramy piekielne go nie 
przemogą. W Kościele pewnie idziemy przez doczesność do 
wieczności, bo Pan objawia swą myśl przez Kościół. Twój 
Kościół to papież, prymas, ale też proboszcz, wikary, 
moderator, katecheta, animator, ludzie z grupy dzielenia 
i modlitwy, z parafii, z ruchu. To Twoja droga sakramentów, to 
czas formacji i posługi. Uwielbiaj Boga w Twoim 
doświadczeniu Kościoła! 
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2 Tes 1, 1-5.11b-12;  
Ps 96 (95), 1-5 (R.: 
por. 3);  
{J 10, 27};  

Mt 23, 1.13-22 

Jako chrześcijanie powołani jesteśmy do tego, aby nasza 
wiara wciąż wzrastała i aby nasza postawa wobec innych 
pełna była miłości pomimo cierpienia i niepowodzeń. 
Faryzeusze również uważali się za ludzi głęboko wierzących, 
lecz zabrakło w nich rzeczywistego słuchania Boga i miłości 
do Niego i innych ludzi. Zwykle patrzymy na faryzeuszy jako 
na tych, którzy stoją po przeciwnej stronie barykady niż my, 
jednak często postępujemy tak, jak oni. Czy i ja nie skupiam 
się czasem bardziej na zewnętrznych przejawach mojej wiary 
niż na tym, co mam w sercu? Codziennie się modlę, 
przystępuję do sakramentów, ale czy staram się o świętość 
w relacji z innymi ludźmi, czy moi bliscy czują się otoczeni 
przeze mnie miłością?  
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Uroczystość NMP 
Częstochowskiej 

Prz 8, 22-35 lub 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 

Maryja na weselu w Kanie zwraca się do Jezusa: „Nie mają 
już wina”. Ona sama nie ingeruje, nie zaczyna działania na 
własną rękę. Maryja przedstawia potrzebę nowożeńców 
i powierza tę sprawę Jezusowi, ukazując, że tylko ON może 
przynieść ratunek w potrzebie. To bardzo ważna lekcja 
modlitwy, modlitwy której my powinniśmy się uczyć. Nie mówi 
Jezusowi co ma zrobić – nie ma swojego najlepszego planu 
na rozwiązanie sytuacji. Wskazuje potrzebę. Nic poza tym. 
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2 Tes 3, 6-10.16-18;  
Ps 128 (127), 1-2.4-5 
(R.: por. 1a);  
{1 J 2, 5};  

Mt 23, 27-32 

Obraz, jaki przedstawia nam dziś ewangelista odbiega nieco 
od „potulnego” Pana Jezusa i emocjonalnie przypomina 
trochę scenę wygonienia przez Niego kupców ze świątyni. 
Chrystus jest widocznie poruszony – mówi o rzeczach bardzo 
ważnych, wypomina uczonym w piśmie i faryzeuszom obłudę 
ich życia. A czy mnie poruszają te ostre słowa, które 
wypowiada dziś Pan Jezus?  
U schyłku wakacji zastanowię się jak wygląda moje Nowe 
Życie. Czy jest związane i budowane tylko na słowach, które 
wypowiadam do uczestników, czy innych animatorów, czy ma 
swoje odbicie w mojej rzeczywistości – całym życiu, 
świadectwie, postawie serca? 
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1 Kor 1, 1-9;  
Ps 145 (144), 2-7 (R.: 
por. 1);  
{Mt 24, 42a.44};  

Mt 24, 42-51 

Dzisiejszy fragment Ewangelii nosi tytuł: Wezwanie do 
czujności. Chrystus zwraca dziś uwagę na nasze 
przygotowanie do Jego powtórnego przyjścia. Jest to też 
okazja, aby spojrzeć na wezwania do czujności w sytuacjach, 
które spotykają nas w codzienności, jak  śmierć kogoś 
z naszego otoczenia, czyjaś choroba, i aby rozważyć, w jaki 
sposób reaguję na takie sytuacje. Pan pragnie, aby nasze 
serca były wolne od lęku przed końcem naszego życia, 
dlatego słowami św. Pawła wzywa do życia w świętości. Kiedy 
stanę w prawdzie o kruchości mojego ciała i słabości ducha, 
wtedy On będzie mógł wkroczyć. Wtedy Pan swoją mocą 
poprowadzi mnie najpiękniejszą drogą – drogą świętości. 
Módlmy się dziś, abyśmy nie bali się powierzyć całego 
naszego życia Bogu. 
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Jr 1, 17-19;  
Ps 71 (70), 1-4a.5-
6.15ab.17 (R.: por. 
15a);  
{Mt 5, 10};  

Mk 6, 17-29 

Pan dziś mówi do nas przez proroka Jeremiasza, abyśmy 
wykonywali najlepiej jak możemy to co do nas należy, 
a wszystkie trudy, obawy i niepewności pozostawili Jemu, 
Temu który nas ochrania. Módlmy się dziś, abyśmy nie byli jak 
Herod bojący się wszystkich swoich podwładnych, ale 
porzucili lęk i zaufali Bogu – kroczyli pewnie z Jego mocą, 
którą nam obiecuje. 
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1 Kor 1, 26-31;  
Ps 33 (32), 12-13.18-
21 (R.: por. 12b);  
{Por. Ef 1, 17-18};  

Mt 25, 14-30 

Powiązanie powołania i przypowieści o talentach 
w 1. Czytaniu i Ewangelii stawia pytanie o pomnażanie darów. 
Przyzwyczailiśmy się, że to Jezus rozmnaża i zdarza się, że 
czekamy z otwartymi rękami na cud. Ewangelia św. Mateusza 
pokazuje cud uczyniony przez Twoje ręce – proste, choć 
nielogiczne równanie: dzielenie mnoży. Jeśli potrafisz oddać 
swój talent, zaryzykować nawet jego stratę, to w ten sposób 
tworzysz miejsce na więcej. Posiadasz siebie w dawaniu 
siebie. 
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22. Niedziela zwykła 

Jr 20, 7-9;  
Ps 63 (62), 2-6.8-9 
(R.: por. 2ab);  
Rz 12, 1-2;  
{por. Ef 1, 17-18};  

Mt 16, 21-27 

O krzyżu łatwiej jest mówić w Wielkim Poście, ale moje życie 
zostało na krzyżu uratowane i potrzeba, abym adorował krzyż 
Pana (nawet w okresie zwykłym). Panie, chcę stanąć pod 
Twoim krzyżem, patrzeć na Twą mękę. Daj mi Ducha 
mądrości i poznania, bym czerpał łaskę, którą chcesz mi dać. 
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1 Kor 2, 1-5;  
Ps 119 (118), 97-102 
(R.: 97);  
{Łk 4, 18};  

Łk 4, 16-30 

Dzisiejsze czytanie pokazuje, że moc głoszenia nie leży 
w wyszukanych słowach, mądrości, ale opiera się na 
szczerym podzieleniu sie autentycznym doświadczeniem 
Boga. Czy moja wiara i moje świadectwo opiera się dziś na 
mądrości ludzkiej czy mocy Bożej? 
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1 Kor 2, 10b-16;  
Ps 145 (144), 8-14 
(R.: 17a);  
{Łk 7, 16};  

Łk 4, 31-37 

Człowiek zmysłowy i duchowy: pojęcia dobrze znane 
z różnych spotkań, rekolekcji, ... Ale co to oznacza 
w praktyce? „Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co 
jest z Bożego Ducha.” Tzn. żyje duchem tego świata, nie widzi 
sensu dawania siebie drugiemu człowiekowi, nie widzi sensu 
służby, wydaje mu się to głupie, nie na czasie, ... A może 
krzyczy tak, jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii: „Och, czego 
chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas 
zgubić?”.  

Człowiek duchowy to ten, który zna zamysł Chrystusowy. 
Znać czyjś zamysł to znać czyjś sposób myślenia, czyjś 
sposób patrzenia na świat, na drugiego człowieka, na 
rzeczywistość. Człowiek duchowy więc ma patrzeć oczami 
Chrystusa, ma patrzeć tak jak Chrystus, który jest, jak mówi 
dzisiejszy psalm, „sprawiedliwy na wszystkich swych drogach, 
łagodny i miłosierny, wierny we wszystkich swoich słowach, 
...”. 
Zastanów się w jakich obszarach swojego życia, w których 
relacjach ciągle jesteś człowiekiem zmysłowym? I do tego, co 
u ciebie ciągle jest z człowieka zmysłowego zapraszaj 

Chrystusa, zapraszaj Tego, który ma moc uzdrawiać, leczyć 
i przemieniać. 
Ale też dziękuj Panu za te wszystkie obszary twego życia, 

wszystkie relacje, w których patrzysz oczami Chrystusa. 
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1 Kor 3, 1-9;  
Ps 33 (32), 12-15.20-
21 (R.: por. 12b);  
{Łk 4, 18};  

Łk 4, 38-44 

W domu Piotra Jezus wypędza złe duchy. Co Twoim zdaniem 
zrobiłby Jezus w Twoim domu? Nie wiesz? To dobra 
odpowiedź! Zapytaj Go w tej medytacji jak widzi Twój dom – 
Twoje sprawy, plany, pragnienia, podjęte już decyzje. Będzie 
naprawiał, czy z Tobą usiądzie do wieczerzy? 
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1 Kor 3, 18-23;  
Ps 24 (23), 1-4b.5-6 
(R.: por. 1a);  
{Mt 4, 19};  

Łk 5, 1-11 

Niceśmy nie ułowili (i tym bardziej nie złowimy teraz – 
pomyślał w duchu)… Ale jak każesz, to już lecę zarzucać sieci 
… Krótka chwila zawahania. Krótki moment zwątpienia. 
Doświadczył go Szymon Piotr, doświadczamy go i my … On 
jednak nie zatrzymał się tylko szybko zreflektował … i owoc 
tego opamiętania był bardzo dorodny. Opamiętujmy się i my. 
Jak najczęściej. 
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1 Kor 4, 1-5;  
Ps 37 (36), 3-6.27-
28b.39-40 (R.: por. 
39a);  
{J 8, 12};  

Łk 5, 33-39 

Ciemność przykrywa nasze niedoskonałości. Nie widać w niej 
niedostatków, ubytków, braków. Ciemność jest pozornie 
bezpieczna. Trwanie w ciemności, półmroku usypia naszą 
czujność. Jezus przychodzi jak światło. Wypędza mrok 
z naszych serc, by ukazać to co w nich naprawdę się 
znajduje. Zamysły serca skrywane w mroku grzechu. Dopiero 
nazwanie słabości, zobaczenie jej w świetle łaski Pana 
pozwoli zakończyć stare i rozpocząć nowe, tak by nowe wino 
wlać do nowego serca. Zobacz dziś co skrzętnie skrywasz 
przed innymi, przed sobą. Wpuść w to miejsce światło Jezusa. 
I rozpocznij nowe. 
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1 Kor 4, 6-15;  
Ps 145 (144), 17-21 
(R.: 18a);  
{J 14, 6};  

Łk 6, 1-5 

W moim życiu wielokrotnie może okazać się, że bardziej 
zabiegam o formę, w której czuję się okrzepły, którą znam. 
I Bóg wskazywał, że bardziej czeka na naszą miłość, niż 
krwawe ofiary. Czasami warto spojrzeć na swoje życie 
duchowe i spytać samego siebie: gdzie zabiegam o czas dla 
formy, dzięki której czuję się spokojniejszy – a gdzie szukam 
spotkania z Bogiem? 
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23. Niedziela zwykła 

Ez 33, 7-9;  
Ps 95 (94), 1-2.6-9 
(R.: por. 7c i 8a);  
Rz 13, 8-10;  
{2 Kor 5, 19};  

Mt 18, 15-20 

Jaka jest moja troska o człowieka żyjącego obok mnie? Jezus 
mówi by napominać najpierw w cztery oczy tego który 
zgrzeszy. By nie szemrać przeciwko osobie, ale zatroszczyć 
się o dobro drugiej osoby. Czy w szkole, na studiach, w pracy 
potrafię w cztery oczy upomnieć kogoś, kto zachowuje się 
w krzywdzący siebie i innych sposób? Powiedzieć prawdę 
w oczy drugiej osobie nie jest łatwe. Czy podejmuję ten trud, 
czy szemram przeciwko drugiemu? 
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Święto Narodzenia NMP 

Mi 5, 1-4a (Rz 8, 28-
30);  
Ps 13 (12), 6 (R.: por. 
Iz 61, 10b);  
Mt 1, 1-16.18-23 lub 
Mt 1, 18-23 

Mt1,1-16 to imienna historia Zbawienia. Wymienieni są 
konkretni ludzie: święci i grzeszni, wielcy i anonimowi, Żydzi 
i cudzoziemcy. Wszyscy ludzie są ważni, gdyż są ważni dla 
Boga. Także Ty możesz być jak ci jakby "najważniejsi" – 
przyjąć wiarą Jezusa jak św. Józef, otworzyć się na Ducha 
Świętego jak Maryja. Nowe Życie będzie coraz bardziej Twym 
udziałem. Jezus, Pan i Zbawiciel, prostuje historie 
indywidualne, rodzinne... 
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1 Kor 6, 1-11;  
Ps 149, 1-6a.9b (R.: 
por. 4a);  
{J 15, 16};  

Łk 6, 12-19 

Moc Boża jest mocą zmiany. W Imię Jezusa my, 
niesprawiedliwi grzesznicy, doświadczamy przemiany – 
obmycia, usprawiedliwienia i uświęcenia. Sakramenty są więc 
w nas zaczynem tej Bożej zmiany. Nasz Pan pragnie nas też 
swą mocą uzdrawiać i uwalniać od nieczystości. Ale również 
i decyzja o wyborze konkretnej drogi życiowego powołania 
wiąże się ze zmianą, bo potem nic już nie jest takie jak 
wcześniej. Życie apostołów zmieniło się diametralnie i żaden 
z nich tak naprawdę nie mógł choćby przypuszczać, co go 
czeka. Każdy z nas musi w pewnym sensie zaryzykować, 
powierzyć swoją niepewność przyszłości Bogu. Uwierzyć, że 
zmiany, które On ma dla nas będą wielkim 
błogosławieństwem. Wzbudźmy w sobie pragnienie Bożych 
zmian naszego życia. 
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1 Kor 7, 25-31;  
Ps 45(44), 11-12.14-
17 (R.: 11a);  
{Łk 6, 23ab};  

Łk 6, 20-26 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus nie tyle wzywa do wyzbycia się 
bogactwa, ON podnosi na duchu tych, których uciskają 
trudności życia, zapewnia, że nie jest to wynik braku Miłości 
Bożej czy grzechu. Jezus pokazuje Bożą perspektywę – 
poucza, że to właśnie głodni, smutni są uznawani za 
szczęśliwych przez Boga – to oni są szczególnie ważni 
w Jego oczach ... chociaż może czasem czują się 
zapomniani. 
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1 Kor 8, 1b-7.10-13;  
Ps 139 (138), 1-3.13-
14b.23-24 (R.: por. 
24b);  
{1 J 4, 12};  

Łk 6, 27-38 

Jak trudno nam prawdziwie kochać naszych najbliższych – 
okazywać im szacunek, troskę, ustępować w sporach, 
rezygnować z siebie ... Jezus dziś idzie krok dalej – mówi 
o miłości do nieprzyjaciół, o postępowaniu, które po prostu 
zaprzecza logice, a już na pewno logice dzisiejszego świata. 
Na pewno jesteś w stanie przypomnieć sobie sytuację, kiedy 
wykazałeś miłość do tego, kto źle Ci czynił. Spróbuj zobaczyć 
jak dobro, które okazałeś wbrew logice, wróciło do Ciebie. 
Podziękuj za to Bogu i poproś, by dawał Ci siłę do wygrywania 
ze swoim egoizmem. 
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1 Kor 9, 16-19.22-27;  
Ps 84 (83), 3-6.12 
(R.: por. 2);  
{J 17, 17ba};  

Łk 6, 39-42 

Aby dobrze towarzyszyć w drodze do Pana Boga innym 
ludziom, przede wszystkim muszę zatroszczyć się o to, aby 
moja relacja z Nim była bliska. Co w tym rozpoczynającym się 
nowym roku formacyjnym będzie moim „biegiem o nagrodę”, 
„stawaniem w zapasach”? Co zrobię, aby być uczniem coraz 
bliższym swojemu Nauczycielowi? Módlmy się o to, abyśmy 
nigdy nie stali się niewidomi na własną słabość, ale będąc 
blisko Jezusa mogli stać się „wszystkim dla wszystkich”. 
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1 Kor 10, 14-22;  
Ps 116B (115), 12-
13.17-18 (R.: 17a);  
{J 14, 23};  

Łk 6, 43-49 

Z czego czerpię, aby gromadzić w swoim sercu? Jak obfite 
jest ono w dobre owoce? Czy wzywając imienia Pana, pragnę 
usłyszeć Jego słowa i je wypełnić? To proste i podstawowe 
pytania. Potrzeba, abym na nie codziennie odpowiadał, jeśli 
chcę być uczniem Jezusa i współuczestniczyć w budowie 
Królestwa Bożego. 

 

 

 


