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Rozważania: Diakonia Szkoły Animatora, skład: DKS WPraga 
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Am 8, 4-6.9-12; Ps 119 (118), 2.10.20.30.40.131 (R.: por. Mt 4, 4); {Mt 11, 28}; Mt 9, 9-137.  

Myślę, że często słowa dzisiejszej Ewangelii, zwłaszcza wezwanie „pójdź na mną” rezonują 

w tych rewirach naszych serc, które odpowiadają za te „największe” i „najambitniejsze” 

pragnienia – dokonywania wielkich i odważnych życiowych kroków … tymczasem być może 

dziś, dla mnie i Ciebie „pójdź za mną” oznacza po prostu wejście na drogę uczciwości. Takiej, 

do której wzywa prorok Amos w pierwszym czytaniu. 
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Am 9, 11-15; Ps 85 (84), 9.11-14 (R.: por. 9); {J 10, 27}; Mt 9, 14-17 

Dla Boga nie ma straconych sytuacji. On największe zło i beznadzieję potrafi przekuć w dobro 

i to dobro o jakim nawet nie marzyliśmy. Tylko trzeba wziąć poprawkę na to, że Jego myśli nie 

są takie jak nasze i nie ma pożytku z przelewania młodego wina do starych bukłaków. Trzeba by 

Jezus mógł wlewać wino swojej miłości i łask do nowych bukłaków. Tylko i aż tyle. 
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14. Niedziela zwykła. 
Iz 66, 10.12-14c; Ps 66 (65), 1b-3a.4-7a.16.20 (R.: por. 1); Ga 6, 14-18; {Kol 3, 15a.16a}; Łk 10, 1-12.17-20 

„Nie przechodźcie z domu do domu”. Wejdźcie, uzdrawiajcie chorych, głoście. Te słowa brzmią 

jak wezwanie by przy tych, do których jesteśmy posłani, być tak długo, jak tego potrzeba. 
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Oz 2, 16.17b-18.21-22; Ps 145 (144), 2-9 (R.: por. 8a); {Por. 2 Tm 1, 10b}; Mt 9, 18-26 

Szybko! Biegiem przez tłum bo cel jest bardzo pilny! Chwila ... wśród dziesiątek identycznych 

zdarzeń po drodze jedno zdaje się być inne, ważne. Tak jest czy to tylko złudzenie? Zatrzymać 

się? Ale co z głównym celem? Jeśli czasem masz poczucie rozdarcia – zaufaj. Tak po prostu. 

Czas należy do Boga i gdy dasz Mu się prowadzić to, niezależnie od długości drogi, dotrzesz do 

celu w momencie, który On ci przeznaczył. 
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Oz 8, 4-7.11-13; Ps 115 (113B), 3-7b.8-10 (R.: por. 9a); Mt 4, 23; Mt 9, 32-38 

Dzisiaj proponuję Ci ćwiczenie. Przeczytaj czytania, weź długopis i kartkę. Wróć do Ewangelii – 

zapisz, jaki jest Jezus? Co On czyni? Czy wierzysz, że ON czynił to nie tylko w Galilei, lecz 

czyni to także dzisiaj? Wróć do I czytania – co zasłania mi Jezusa? Kto jest dla mnie królem? 

Jakie sprawy są dla mnie ważniejsze od życia z Jezusem? Wypisz je. Na koniec oddaj to 

wszystko Jezusowi, który ... (tu zachęcam, byś ułożył litanię do Jezusa – Jezu, który uzdrawiasz 

wszystkie moje choroby i słabości / Jezu, który wyrzucasz demony, ...). Oddaj to wszystko, co 

zasłania Ci Jezusa – Jemu samemu. 
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Wsp. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy. 
Oz 10, 1-3.7-8.12; Ps 105 (104), 2-7 (R.: por. 4b); {Mk 1, 15}; Mt 10, 1-7 

Spośród dwunastu pokoleń izraelskich wiele plemion zaginęło wtapiając się w ludy pogańskie, 

zapominając o Bogu. Pan wybiera Dwunastu i powołuje, by służyli szukając najpierw tych, 

którzy zaginęli z ‘Jego owiec’. Czy ja jestem jednym z Dwunastu, którego Jezus posyła, czy 

jestem tą zagubioną owcą, której Pan szuka? Zagubiony we własnych oczekiwaniach i planach, 

w relacjach, w chorobie, w trosce o studia, pracę czy mieszkanie, inne zabezpieczenia i dobra 

materialne. 
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Oz 11, 1-4.8c-9; Ps 80 (79), 2ac.3b.15-16 (R.: por. 4); {Mk 1, 15}; Mt 10, 7-15 

„Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości.” Jak mnie pociągnął Bóg? Jak 

wciąż i teraz pociąga? Jak o tym świadczę? Jak pociągam więzami miłości innych do Boga? Jak 

wygląda moja więź z Bogiem? Jak wyglądają moje więzi z ludźmi? 
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Wsp. św. Jana z Dukli, prezbitera. 
Oz 14, 2-10; Ps 51 (50), 3-4.8-9.12-14.17 (R.: por. 17b); {Por. J 16, 13a;14, 26d}; Mt 10, 16-23 

Być pod skrzydłami naszego Pana, być w Jego owczarni to jedyna gwarancja szczęścia na tym 

świecie. Choćby ludzie byli nieprzychylni, a świat wmawiał nam, że nic nie znaczymy. To dla 

naszego Pasterza zawsze będziemy cennymi współdziedzicami Królestwa a On, jeśli będzie 

trzeba pójdzie za nami na koniec świata i ugasi pragnienie serca. Wpadnijmy w ręce Pana! 

9
.0

7
 

Iz 6, 1-8; Ps 93 (92), 1.2.5 (R.: por. 1a); {1 P 4, 14}; Mt 10, 24-33 

„Kto przyzna się do mnie, do tego i Ja przyznam się przed Ojcem.” Jesteśmy świadkami Jezusa 

i znamy świetne (i święte) formułki o Bożej miłości. To dobrze. Warto jednak spojrzeć dziś na 

język, którego używam na co dzień. Co mówię, do kogo mówię i jak mówię. Na ile szanuję mój 

ojczysty język, adresata mojej wypowiedzi i rzeczy, o których mówię? Może jest to dobry dzień 

na powiedzenie Panu: „oczyść moje wargi”? 
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15. Niedziela zwykła. 
Pwt 30, 10-14; Ps 69 (68), 14.17.30-31.33-34.36-37 (R.: por. 33b); Kol 1, 15-20; {J 6, 63c.68c}; Łk 10, 25-37 

Bóg jest miłością. My zostaliśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo – powołani do 

istnienia z miłości i wezwani, aby nią żyć. I choć tak dobrze znamy te słowa, to wciąż jakby 

o nich zapominamy, a Pan Bóg mówi: „polecenie to, które Ja ci dzisiaj daję, nie przekracza 

twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem”. Nie roztrząsajmy już więc tego, co nie 

wyszło, tylko każdy kolejny dzień przeżywajmy w perspektywie doskonalenia się w miłości. 
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Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy. 
Prz 2, 1-9 lub Dz 4, 32-35; Ps 34 (33), 2-4.6.9.12.14-15 (R.: por. 2); {Mt 19, 29}; Mt 19, 27-29 

Słowo zachęca nas, by całą mocą poszukiwać Bożej mądrości i zachowywać przykazania. 

Napełnia otuchą, że Bóg strzeże ścieżek tych, którzy Go szukają. Kolejny etap – skoro Bóg jest 

dla mnie ponad wszystkie skarby, to moje dobra poddaję pod zarząd wspólnoty. To już może 

trochę boleć. A Ewangelia pokazuje, że pójście za Bogiem może oznaczać też pozostawienie 

ważnych relacji, marzeń. To może boleć już bardzo. Zaufaj Mu i szukaj ukojenia w Miłości. 
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Wsp. św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika. 
Iz 7, 1-9; Ps 48 (47), 2-8 (R.: por. 9d); {Por. Ps 95 (94), 8a.7d}; Mt 11, 20-24 

Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Słowo Boże nas krzepi, pociesza, a tym czasem dzisiejsza 

Ewangelia jest jak wiszący miecz Demoklesa – wisi nad nami jak wyrzut sumienia. Co możemy 

z nią zrobić? Udać, że nie dosłyszeliśmy jej przesłania albo odważnie spojrzeć na swoje życie 

i zobaczyć, co może w nim Boga zasmucać. Bo tu nie chodzi o Jego gniew ale o smutek, czy 

zmierzamy w dobrą stronę. 
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Wsp. świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta. 
Iz 10, 5-7.13-16; Ps 94 (93), 5-10.14-15 (R.: por. 14a); {Por. Mt 11, 25}; Mt 11, 25-27 

Nawet Asyryjczyk – poganin stał się elementem zaskakującego Bożego planu wobec Izraela. Nie 

jest jednak łatwo być jak Izajasz i dostrzegać to tajemnicze działanie bez względu na to co się 

dzieje. Jezus uczy że to jest możliwe, ale jest łaską przeznaczoną dla tych, którzy są 

prostaczkami, czyli dobrze usposobionymi do jej przyjęcia. 
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 Iz 26, 7-9.12.16-19; Ps 102 (101), 13–14b.15-21 (R.: por. 20b); {Mt 11, 28}; Mt 11, 28-30 

Nadzieja jest tym, co pojawia się w moim życiu szczególnie w trudach. Dzisiejsze Słowo 

z Księgi Proroka Izajasza nazwane jest Psalmem nadziei. Jaki obraz nadziei Ono przedstawia? 
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Wsp. św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła. 
Iz 38, 1-6.21-22.7-8; Iz 38, 10-12d.16 (R.: por. 17b); {Por. J 10, 27}; Mt 12, 1-8 

Czy i Tobie czasem nie zdarza się zachowywać jak faryzeusze? Czy pamiętasz, wykonując swoją 

posługę, czy to jako animator, czy to przy ołtarzu czy przy każdym innym zadaniu, że wszystkie 

przepisy podporządkowane są Chrystusowi, a nie odwrotnie? 
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Wsp. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. 
Mi 2, 1-5; Ps 10, 1-4.7-8.14 (R.: por. 12b); {Por. 2 Kor 5,19}; Mt 12, 14-21 

Jezus cichy i pokorny sercem – gdy na Niego nastawali nigdy nie podnosił krzyku. Oddalał się 

od złorzeczących, idąc dalej czynił dobro tym, którzy za Nim szli. Jak ja reaguję, gdy ktoś rzuca 

na mnie oszczerstwa? Czy potrafię odejść w pokoju? Czy nie podnoszę z błahego powodu 

krzyku? Panie ucz mnie pokory i cichości serca. 
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16. Niedziela zwykła. 
Rdz 18, 1-10a; Ps 15 (14), 1b-3.4b-5 (R.: por. 1a); Kol 1, 24-28; {Por. Łk 8, 15}; Łk 10, 38-42 

Kolejny raz Pan Bóg mówi: Zaufaj mi. Kolejny raz daje Ci szansę ćwiczenia cierpliwości, 

pokory i cichości. Kolejny raz chce Cię obdarować tym, co ma najlepsze dla Ciebie. Kolejny raz 

zadaje Ci pytanie: Czy wierzysz, że Jestem Dobry? Wierzysz? 
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Mi 6, 1-4.6-8; Ps 50 (49), 5-6.8-9.16b-17.21.23 (R.: por. 23b); {Ps 95 (94), 8a.7d}; Mt 12, 38-42 

Paragony, zaświadczenia, dyplomy, potwierdzenia przelewów, ... Żyjemy w czasach 

kolekcjonowania dowodów. Pozbieraj dziś dowody na zmartwychwstanie Chrystusa w Twoim 

życiu. Impuls do nawrócenia może już dawno został dany ... 

1
9
.0

7
 Mi 7, 14-15.18-20; Ps 85 (84), 2-3.5-8 (R.: por. 8a); {J 14, 23}; Mt 12, 46-50 

Pan Jezus bardzo się cieszy z każdego, kto w niego wierzy. Tak bardzo, że nazywa nas swoimi 

„Matką i braćmi”. Czy czuję się dla Niego ważny tak, jakbym był Jego bratem? 
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Wsp. bł. Czesława. 
Jr 1, 1.4-10; Ps 71 (70), 1-4a.5-6b.15ab.17 (R.: por. 15a); Mt 13, 1-9 

Mówimy często, że łaska Boża jest nam dana i zadana, że konkretne dary otrzymujemy do 

konkretnych dzieł. Myślimy wtedy o głoszeniu Dobrej Nowiny, budowaniu wspólnoty, 

prowadzeniu grupy. Bóg jednak mówi dziś do Jeremiasza, że władzę otrzymał nie tylko po to, by 

budował i sadził, lecz także by „wyrywał i obalał, niszczył i burzył.” Dziś Bóg wzywa Ciebie 

i mnie, byśmy burzyli to, co nie jest od Niego, byśmy grzesznych napominali, byśmy nie 

przymykali oka na zło, lecz działali. 
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Jr 2, 1-3.7-8.12-13; Ps 36 (35), 6-7b.8-11 (R.: por. 10a); {Por. Mt 11, 25}; Mt 13, 10-17 

Jak się dziś czujesz? Czy cały świat jest u Twoich stóp, czy Ty jesteś na kolanach przed nim, 

w poczuciu beznadziei i niewiary? 

Czy pamiętasz dziś o tym, jak dużo otrzymałeś? Masz bardzo wiele – nie zmarnuj tego. Miej 

oczy i uszy otwarte – patrz i słuchaj. Masz dużo więcej, niż widzisz. Masz nawet więcej, niż 

sobie wyobrażasz. Pracuj, nie poddawaj się! Pomnażaj swoje talenty, dobro, które masz w sobie, 

doceniaj małe rzeczy, by Pan mógł błogosławić Twojemu życiu i dodawać Ci swojej 

niewyczerpanej łaski. 
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Święto 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 

„Rabbuni” – „mój mistrzu”. Jedno słowo, a tak wiele wyraża: tęsknotę, miłość, pragnienie 

bliskości – także tej fizycznej. Uczucia, które tak często towarzyszą każdemu kolejnemu 

naszemu nawróceniu, powrotowi do przyjaźni z Panem, do zdroju łaski. Bywają obecne 

i w naszych międzyludzkich relacjach – zwłaszcza, gdy podejmiemy trud wskrzeszenia 

zapomnianych nieco lub zaniedbanych przyjaźni. 
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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 

Święty Paweł dopiero po spotkaniu z Jezusem pod Damaszkiem zrozumiał, że wszystko co do tej 

pory czynił, co wydawało mu się słuszne, to proch i pył. Był jak latorośl, która nie przynosiła 

winogron. Tylko zakorzenieni w Bogu, w Jego Słowie, które jest prawdą, możemy przynieść 

dobre, soczyste owoce. I te owoce nie raz mogą uratować życie naszych braci, którzy usychają 

z pragnienia na pustyni tego świata. 
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17. Niedziela zwykła. 
Rdz 18, 20-32; Ps 138 (137), 1-3.6-8 (R.: por. 3a); Kol 2, 12-14; {Por. Rz 8, 15bc}; Łk 11, 1-13 

Najmniejsze dobro w człowieku warte jest uratowania. Dobrze abyśmy pamiętali o tym, patrząc 

nie tylko na siebie – ale również na ludzi dookoła nas. Gdy mamy ochotę „wytracić” kogoś – 

przekreślić go w swoich oczach. Zwłaszcza że dobro w człowieku potrzebuje czasem obrońcy, 

który dobro dostrzeże i się za nim wstawi.  
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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 

„Uwierzyłem, dlatego przemówiłem.” Miewasz czasem opory, aby mówić o Bogu? Nie musisz 

z tego powodu kwestionować swojej wiary. Popatrz na siebie tak jak Apostoł – jesteś naczyniem 

glinianym. Nierównym, mało kolorowym, popękanym, może obłupanym trochę, ... Bóg takiego 

Ciebie wybrał, abyś go niósł. Nie bój się, że się potłuczesz. 
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Wsp. św. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny. 
Jr 14, 17-22; Ps 79 (78), 5.8-9.11.13 (R.: por. 9cd); Mt 13, 36-43 

Co jest jeszcze chwastem w moim życiu? Co wymaga oczyszczenia przez Jezusa? Czy chcesz, 

aby Jezus Cię oczyścił? Odrzuć swój grzech i wyznaj, że to Jezus jest Panem i Zbawicielem. 

„Uznajemy Panie, naszą niegodziwość, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Nie odrzucaj nas przez 

wzgląd na Twoje imię. W Tobie pokładamy nadzieję, bo Ty uczyniłeś wszystko.” 
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Jr 15, 10.16-21; Ps 59 (58), 2-5a.10-11.17 (R.: por. 17d); {J 15, 15b}; Mt 13, 44-46 

Są różne drogi spotkania Boga i poznania Jego woli. Jedni znajdują Go niespodziewanie, jakby 

mimowolnie, inni wytrwale, cierpliwie poszukują i odnajdują. Odnalezienie sensu, tego co 

najcenniejsze, powoduje oddanie wszystkiego co się posiada. Czy jestem w stanie zrezygnować 

ze wszystkiego, by żyć tylko dla Boga i Jego woli w moim powołaniu, które mi Bóg objawia, 

czy to niespodziewanie, czy na skutek mojego wielkiego trudu poszukiwania? 
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Jr 18, 1-6; Ps 146 (145), 1b-6b (R.: 5a); {Por. Dz 16, 14b}; Mt 13, 47-53 

„Ciągle zaczynam od nowa” – mógłby zaśpiewać Bóg, który dał nam czas życia, byśmy 

pozwolili Mu ukształtować się w najlepszą wersję nas samych. W skażonej naturze jesteśmy 

gliną oporną, oddajemy się w inne dłonie na zniekształcenie, a dobry Bóg zbiera nas i na nowo 

kształtuje. Nas – ludzi, bez wyjątku. Sąd zostawmy Bogu, modląc się, byśmy wszyscy 

wykorzystali szansę, jaką On nieustannie nam daje. 
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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 lub Łk 10, 38-42 

Marta jest przykładem Bożego raptusa. Otwarcie mówi co jej nie leży, bez krępacji mówi 

o swoich potrzebach i najgłębszych pragnieniach. I chociaż czasami się w tym gubi i Pan Jezus 

musi nawracać jej myślenie, to jednak jest dla nas wzorem: aktywnego poszukiwacza woli Boga. 
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Jr 26, 11-16.24; Ps 69 (68), 15-16.30-31.33-34 (R.: por. 14c); {Mt 5, 10}; Mt 14, 1-12 

Dzisiejsze czytania pokazują nam relację wiary i polityki. Co jest prostym tego przekazem? 

Czasami wierzący ma poparcie rządu, a czasami nie. I chodzi o to, że dla proroka nie ma to 

najmniejszego znaczenia. Dziś, za rządów „dobrej zmiany”, katolicy mogą poczuć się bardziej 

komfortowo. Ale czy nie jest to zachęta do tego, żeby mówić o rzeczach jeszcze bardziej 

niewygodnych, jak na przykład: „słuchajcie Pana, naszego Boga”? 

3
1
.0

7
 

18. Niedziela zwykła. 
Koh 1, 2; 2, 21-23; Ps 90 (89), 3-6.12-14.17 (R.: por. 1b); Kol 3, 1-5.9-11; {Mt 5, 3}; Łk 12, 13-21 

Chrześcijanin to człowiek, który mając Boga w sercu, kroczy przez życie z podniesioną głową. 

To człowiek, który mierzy wysoko i w czasie swojej ziemskiej wędrówki spogląda w niebo. 

Podnieśmy więc swój wzrok ku Ojcu i każdego dnia „szukajmy wpierw Królestwa Bożego…” 
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Wsp. św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła. 
Jr 28, 1-17; Ps 119 (118), 29.43.79-80.95.102 (R.: por. 68b); {Mt 4, 4b}; Mt 14, 13-21 

Miłosierdzie Jezusa nie objawia się w zwodniczej nadziei naiwnego myślenia: „wszystko będzie 

dobrze”, „jakoś się ułoży”. Trud i cierpienie będą w naszym życiu obecne, są nieodłączną 

częścią tajemnicy naszego życia na Ziemi. Jego Miłosierdzie to pokarm na naszą drogę, 

pomnożenie każdej odrobiny naszej miłości Jego Miłością. „Przynieście mi je tutaj” – to nadzieja 

oparta na zaufaniu Jezusowi. 
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Jr 30, 1-2.12-15.18-22; Ps 102 (101), 16-21.29.22-23 (R.: por. 17); {Por. J 1, 49b}; Mt 14, 22-36 

Faktycznie próba „chodzenia po wodzie” w naszym wykonaniu niekiedy może się skończyć 

katastrofą. Cóż z tego? Jezus nas złapie. Jeśli jednak nie wykonamy tego szalonego gestu wiary 

i przywiązania do Niego – nie będzie owszem upadku, ale nie będzie też możliwego królowania 

z Nim. Wybór wciąż jest po naszej stronie. 
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Jr 31, 1-7; Jr 31, 10.11-12b.13 (R.: por. 10d); {Por. Łk 7, 16}; Mt 15, 21-28 

Jezus realizuje w świecie konkretną misję, przepowiedzianą przez Jeremiasza, jaką jest 

zgromadzenie Izraela i przewodzenie mu. Wykorzystując silną wiarę Syrofenicjanki Jezus 

pokazuje mi, że potrzebuję mieć zawsze przed oczami misje, cele które zostały mi powierzone. 

Nie raz ze słusznych powodów zbaczam na chwilę z obranej drogi, ale żeby nie pogubić się w 

swoim życiu mam przypominać sobie do czego zostałem powołany i czy to co robię w tej chwili 

realizuje tę drogę. 
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Wsp. św. Jana Marii Vianneya, prezbitera. 
Jr 31, 31-34; Ps 51 (50), 12-15.18-19 (R.: por. 12a); {Mt 16, 18}; Mt 16, 13-23 

Nie myśl o tym, co jeszcze możesz zrobić dla Pana – zobacz, co On robi dla Ciebie. Zobacz, że 

dla naszego Boga NIE MA granic Miłości ... Nie ma takich barier w człowieku, ani takich 

grzechów, które powstrzymałyby Stwórcę przed wejściem w nasze serce jeszcze głębiej. 

Rozpoznanie w Nim Mesjasza daje nam pełnię, daje nam radość. Pamiętajmy jednak, że w takiej 

bliskości Bóg będzie też upominał ... 
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Na 2, 1.3; 3, 1-3.6-7; Pwt 32, 35c-36b.39abcd.41 (R.: 39c); {Mt 5,10}; Mt 16, 24-28 

W dzisiejszych czytaniach Jezus przypomina, że osiągnięcie zbawienia nie jest sprawą błahą 

i prostą. Cały czas towarzyszyć nam będzie nieustanna walka duchowa, często będziemy musieli 

wybierać między doświadczaniem przyjemnego ziemskiego życia a traceniem go dla chwały 

życia wiecznego. Czy pamiętam o tym, że chrześcijanin jest człowiekiem gotowym do 

poświęceń i dźwigania krzyża? Najpiękniejszym pocieszeniem w tej walce jest jednak fakt, że 

bój toczymy o niebagatelną nagrodę – życie wieczne! :) 
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Święto Przemienienia Pańskiego. 
Dn 7, 9-10.13-14 lub 2 P 1, 16-19; Ps 97 (96), 1-2.5-6.9 (R.: por. 1a.9a); {Mt 17, 5c}; Łk 9, 28b-36 

Święci Piotr, Jan i Jakub ujrzeli na górze Tabor chwałę Bożą, o której później świadczyli jako 

naoczni świadkowie. Bóg objawia swoją chwałę także teraz, w życiu każdego z nas. Czy potrafię 

dostrzec dowody Bożej potęgi i mocy, które stały się moim udziałem? Czy daję o nich 

świadectwo? 
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19. Niedziela zwykła. 
Mdr 18, 6-9; Ps 33 (32), 1.12.18-20.22; Hbr 11, 1-2.8-19; {Por. Mt 24, 42a.44}; Łk 12, 32-48 

Czujność. Wierność. Ile otrzymałeś? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Ile otrzymałeś, ile do 

Ciebie nie należy, ile od Ciebie nie zależy? Ile otrzymałeś? Tyle oddaj. Tyle mnóż. Tyle dziel. 

Tyle rozdawaj. 
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Wsp. św. Dominika, prezbitera. 
Ez 1, 2-5.24-28c; Ps 148, 1b-2.11-14; {Por. 2 Tes 2, 14}; Mt 17, 22-27 

Co jakiś czas zdarza nam się słyszeć radę „Rób, jak chcesz”. Ale czy to, czego się chce zawsze 

jest właściwe? W dzisiejszej Ewangelii ogranicznikiem chęci staje się zgorszenie, które może 

zostać zasiane w drugim człowieku. Pamiętaj, że jest wielu ludzi, którzy na Ciebie patrzą, dla 

których to, co robisz i mówisz jest ważne. Strzeż się, by nawet nieświadomie nie stać się tym, 

który „pogorszy” drugiego człowieka.  

9
.0

8
 

Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy. 
Oz 2, 16b.17b.21-22; Ps 45 (44), 11-12.14-17 (R.: 11a); Mt 25, 1-13 lub Mt 16, 24-27 

Czasami długo i namiętnie zastanawiamy się, czego Pan Bóg od nas chce. Szukamy Jego woli, 

rozeznajemy różne rzeczy. I bardzo często ginie w tych naszych duchowych sposobach 

rozeznanie życiem, czy też – rozumem. Pan Bóg tak nas skonstruował, żebyśmy umieli wiele 

rzeczy zrobić, rozeznać czy rozpoznać bez nadprzyrodzonych znaków. Jak często korzystam 

z własnej mądrości? 
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Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika. 
Mdr 3, 1-9 lub 2 Kor 9, 6-10; Ps 112 (111), 1-2.5-9 (R.: por. 9a); {J 12, 26}; J 12, 24-26 

Jak trudne jest wychodzenie ze swojej strefy komfortu w sprawach pozornie małych ... nie 

dokonywanie wielkich, chwalebnych czynów, ale drobnych gestów życzliwości; odejścia od 

swoich planów dla dobra kogoś, kto teraz mnie potrzebuje, podzielenie się tym, czego mi 

brakuje, proste zmycie podłogi, zrobienie komuś herbaty czy życzliwe słowo. I do tego robienie 

tego z radością. Czy dziś doświadczyłem takiej radości? 
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Wsp. św. Klary, dziewicy. 
Ez 12, 1-12; Ps 78 (77), 56-59.61-62 (R.: por. 7b); {Ps 119 (118), 135}; Mt 18, 21 – 19, 1 

77 razy? Serio? Po ilu razach kończy się moja cierpliwość, zaufanie, wiara w to, że ktoś 

naprawdę postanawia poprawę i nie zależy mu na mojej krzywdzie? Po ilu razach tracę wiarę 

i nie chcę dłużej słuchać czyichś tłumaczeń? Po ilu zawodach jestem bezsilny, zobojętniały i nie 

chcę się więcej angażować? 

Jak łatwo przychodzi mi mierzyć swoją miarą, gdy to wygodne, a zapominać o tym w 

momentach, gdy nie przynosi to zysku. Dług, jaki ma wobec Ciebie Twój dłużnik zostanie 

kiedyś spłacony. Pozwól mu jednak go odroczyć, tak jak i Bóg daje zgodę na bezodsetkowe 

odroczenie Twoich zaległości. 
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Ez 16, 1-15.60.63 lub Ez 16, 59-63; Iz 12, 2-3.4bcd.5-6 (R.: por. 1d); {Por. 1 Tes 2, 13}; Mt 19, 3-12 

A Faryzeusze na to: „Jeśli tak się ma sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić” … jeśli tak 

się ma sprawa człowieka z posłuszeństwem wobec przełożonych, to nie warto wstępować do 

seminarium, jeśli tak się ma sprawa człowieka z KWC, to nie warto do niej przystępować, jeśli 

tak się ma sprawa człowieka z Ruchem Światło-Życie to nie warto iść tą drogą, jeśli tak się ma 

sprawa człowieka z moralnymi wskazaniami Kościoła i Ewangelii to … 
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Ez 18, 1-10.13b.30-32; Ps 51 (50), 12-15.18-19 (R.: 12a); {Por. Mt 11, 25}; Mt 19, 13-15 

Zabobony, kara za grzechy przodków. Pan Bóg mówi dziś wyraźnie: NIE. Nie ma ludzi 

straconych z góry. Każdy odpowiada tylko za swoje uczynki. Bóg nie ma upodobania w śmierci. 

Chce byśmy żyli, a nie egzystowali pokrętnie wierząc, że przecież to i tak nie ma sensu. Dlatego 

Jezus stawia nam za wzór dziecko pełne ciekawości, pełne chęci do życia. Dziecko, które ufa, że 

od Taty nie spotka go nic złego. Tata zawsze chce dla niego dobrze. I Tata zawsze daje dobre 

rzeczy. Poszukaj dziś w sobie takiej ufności, a jeśli jej brak to proś o serce proste i ufne. Niech 

Jezus włoży dziś na ciebie Swoje dobre, kochające ręce. 
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 20. Niedziela zwykła. 

Jr 38, 4-6.8-10; Ps 40 (39), 2-4.18 (R.: por. 14b); Hbr 12, 1-4; {Por. J 10, 27}; Łk 12, 49-53 

Walka o prawdę która przynosi rozłam. Walka z grzechem aż do przelewu krwi. I Jezus, który to 

przeszedł – aby nas, złamanych, podtrzymać na duchu. Chce obudzić w nas ogień. 
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Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej Zwycięskiej, głównej Patronki diecezji 
warszawsko-praskiej. 
Msza w dzień: 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 

Maryja całe życie szła wierna temu co powiedziała aniołowi w czasie zwiastowania. Zawierzyła 

życie Bogu i zawsze Go wielbiła, tym jak żyła. Matka Boża Zwycięska. 
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Ez 28, 1-10; Pwt 32, 26-28.30.35c-36b (R.: 39c); {Por. 2 Kor 8, 9}; Mt 19, 23-30 

Nie posiadam wielkiego majątku, wciąż oszczędzam, nie stać mnie na luksusy, a jednak jak 

wiele rzeczy posiadam. Nie chodzi jedynie o rzeczy materialne, posiadam przecież: bliskich, 

wspólnotę, pracę, studia, posiadam swoje ambicje, plany, marzenia, posiadam siebie. To 

wszystko jest dobre, ale czy nie jestem zbyt przywiązany? Do czego Jezus mnie wzywa dzisiaj, 

mówiąc: „Kto ze względu na Mnie opuści dom” oraz „wielu pierwszych będzie ostatnimi, 

a ostatnich pierwszymi”? 
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Wsp. św. Jacka, prezbitera. 
Ez 34, 1-11; Ps 23 (22), 1b-3.3b-6 (R.: por. 1b); {Por. Hbr 4, 12}; Mt 20, 1-16 

Pan Bóg jest dobry i łaskawy. Wzywa do nawrócenia każdego. Czy podzielam troskę Boga 

o wszystkich, nawet tych, którzy są dla mnie trudni, irytują mnie? Czy cieszę się z kolejnych 

osób angażujących się we wspólnotę, czy raczej odczuwam zazdrość, bo przecież ja tu jestem tak 

długo, działam, służę, i wiem lepiej czego oczekuje Bóg? 
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Ez 36, 23-28; Ps 51 (50), 12-15.18-19 (R.: por. Ez 36, 25); {Por. Ps 95 (94), 8a.7d}; Mt 22, 1-14 

W dzisiejszym Słowie Pan pokazuje swoje największe pragnienie. Pragnienie bliskości z Twoim 

sercem. Jest o nie zazdrosny, pała do niego ogromną miłością. A jednocześnie jest bezradny, bo 

mimo wszechmocy i chwały klucz do Twojego serca jest po Twojej stronie. Jest taki obraz 

Światłość świata W.H. Hunt’a ukazujący właśnie tę scenę, może warto, abyś dziś po niego 

sięgnął i zobaczył twarz Boga łaknącego Twojej miłości. 

1
9
.0

8
 

Ez 37, 1-14; Ps 107 (106), 2-9 (R.: por. 1); {Ps 25 (24), 4b.5a}; Mt 22, 34-40 

Bóg jest miłością. Jest bogiem żywych, a nie umarłych. My zaś bywamy jak zeschłe kości lub 

zdarza nam się żyć wśród ludzi będących jak zeschłe kości. Czy pozwalamy, by miłość 

Chrystusa nas ożywiała? Byśmy Jego miłością ożywiali innych? Przykazanie miłości to 

wezwanie, by otworzyć się na miłość. Z dwóch stron – przyjmować ją od Boga i przekazywać 

bliźnim. 
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Wsp. św. Bernarda, opata i doktora Kościoła. 
Ez 43, 1-7a; Ps 85 (84), 9ab.10-14 (R.: por. 10b); {Por. Mt 23, 9a.10b}; Mt 23,1-12 

„Mówią bowiem, ale sami nie czynią.” O tylu wspaniałych rzeczach mówiliśmy naszym 

uczestnikom. Treści rekolekcyjne są tak bogate i zachwycające. Ewangeliczne rewizje życia, 

kręgi biblijne, 10 kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej. A co z tego jest we mnie? Jak ja żyję 

charyzmatem? Czy wiem chociaż, gdzie szukać materiałów do formacji permanentnej? „Jeden 

jest tylko Mistrz – Jezus Chrystus.” 
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21. Niedziela zwykła. 
Iz 66, 18-21; Ps 117 (116), 1b-2 (R.: Mk 16, 15); Hbr 12, 5-7.11-13; {J 14, 6}; Łk 13, 22-30 

Dzisiejsze słowo z Listu do Hebrajczyków jest mocne i uderzające. W pierwszej chwili budzi 

nawet opór, bo czy kara może być wyrazem miłości? A jednak, jest ona głębokim przejawem 

Ojcowskiej troski. Zaufaj więc, trwaj przy Panu i uwierz, że każde trudne doświadczenie to 

najlepsza droga, którą przygotował dla ciebie Bóg, abyś teraz mógł oczyścić swoje serce i dobrze 

przygotować się na spotkanie z nim twarzą w twarz. 
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Wsp. Najświętszej Maryi Panny, Królowej. 
2 Tes 1, 1-5.11b-12; Ps 96 (95), 1-5 (R.: por. 3); {Por J 10, 27}; Mt 23, 13-22 

Królowanie Maryi wyraża z pewnością jej niepowtarzalną rolę w dziele Wcielenia i Zbawienia. 

Ale ma ono też wymiar powszechny, do którego każdy z nas jest wzywany. Gdy szukamy woli 

Bożej dla nas, żyjąc w łasce uświęcającej – czy nie nosimy Boga w nas? Gdy mówimy innym 

o Jezusie – czy nie wydajemy Słowa na świat? Gdy Go uwielbiamy – czy nie stajemy się 

domownikami Księcia Pokoju? Ave Maria! 
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2 Tes 2, 1-3a.14-17; Ps 96 (95), 10-13 (R.: por. 13ab); {Por Hbr 4, 12}; Mt 23, 23-26 

Te słowa dzisiejsze są tak mocne i wprost, że naprawdę trudno być ślepcem i „zamykać oczy” na 

ich wymowę. Musimy więc stanąć wobec nich z pokorą i przetłumaczyć je na naszą 

codzienność. Jezus upomina się dziś o coś więcej niż tylko zewnętrzne uporządkowanie 

w naszym życiu – czas zajrzeć do wewnętrznych nieuporządkowań. Pocieszające w tym procesie 

może być jedno – bądźmy pewni, że niezależnie od tego jak bardzo się staramy, wszystkie nasze 

wewnętrzne skazy widoczne są jakoś na zewnątrz. Nie jesteśmy ich w stanie do końca ukryć – 

uważny obserwator, a takim jest też nasz Bóg, je po prostu widzi. Możliwe, że tylko nam sie 

zdaje, że jesteśmy mistrzami kamuflażu. Dziś dostajemy jasne wezwanie do nawrócenia! 
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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 

Natanael, wyuczony przez rabinów miał swoją wizję Boga. Do tej wizji nie pasowało, żeby był 

On z Nazaretu. W spotkaniu z Jezusem szybko jednak się okazuje, że Bóg pierwszy go spotkał, 

zanim Natanael zdołał go sobie wyobrazić. Nasze spotkania z Bogiem też zawsze pokazują jak 

bardzo wykracza On poza naszą wyobraźnię i możliwości pojmowania. Żeby tego doświadczyć 

nie muszę walczyć ze swoim wyobrażeniem. Wystarczy pójść za zawołaniem: „Chodź i zobacz!” 
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1 Kor 1, 1-9; Ps 145 (144), 2-7 (R.: por. 1b); {Por. Mt 24, 42a.44}; Mt 24, 42-51 

Ciężko jest czekać i czuwać, kiedy nie zna sie terminu przyjścia Tego, na kogo czekamy ... 

Jednak w oczekiwaniu na Jezusa Chrystusa mamy wszystko, czego nam potrzeba. On dał nam 

wszystko! Czy wiem, co mam? Z jakich łask korzystam? Czy podejmuje powołanie do 

wspólnoty z Chrystusem? 
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Uroczystość Najświętszej Maryi Panny 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 

Tak na przekór, zamiast skupiać się na Maryi i jej „zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”, 

myślę czasem o wykonawcach tego polecenia. Czy w chwili, gdy na weselu zabraknie wina, 

naprawdę najmądrzejszym rozwiązaniem jest lanie sporej ilości wody do stągwi? Słudzy narażali 

się przecież na wyśmianie, gdy chętnym rozweselającego wina osobom nieśli w naczyniu wodę. 

Ale jednak faktycznie zrobili wszystko, co Jezus im powiedział, mimo „bezsensowności” tych 

działań. Stali się dzięki temu pierwszymi świadkami Jego cudu. Czy i ja potrafię tak 

z przekonaniem uczynić wszystko to, co powie mi Jezus? 
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Wsp. św. Moniki. 
1 Kor 1, 26-31; Ps 33 (32), 12-13.18-21 (R.: por. 12); {J 13, 34}; Mt 25, 14-30 

Bóg stawia dzisiaj przed nami konkretne zadanie: „Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu”. 

Spróbuj spojrzeć dzisiaj na swoje powołanie, zadaj sobie pytanie: Do czego wzywa mnie Bóg? 

Nie patrz na to, co mówią o tym inni, „świat”. Ważne jest jedynie to, co sądzi Bóg. Czy potrafię 

pielęgnować swoje powołanie, rozwijać je? Czy nie zakopuję go w ziemi jak sługa, który 

otrzymał tylko jeden talent? 
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22. Niedziela zwykła. 
Syr 3, 17-18.20.28-29; Ps 68 (67), 4-5ac.6-7b.10-11 (R.: por. 11b); Hbr 12, 18-19.22-24a; {Mt 11, 29ab}; Łk 14, 
1.7-14 

Tak po prostu Pan Bóg mówi do Ciebie dzisiaj: Bądź łagodny, pokorny, rozumny i wytężaj 

słuch, a Królestwo Boże do Ciebie przyjdzie. 
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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 

Ewangeliczny opis męczeństwa Jana Chrzciciela odchodzi od sceny głównych wydarzeń, 

pokazuje natomiast to, co dzieje się za kulisami. Historia proroka mówi o nieumiejętności 

samodzielnego podejmowania decyzji, o oglądaniu się na opinię innych i obietnicach składanych 

zbyt pochopnie. To opowieść o marionetkach. Zastanów się dziś, kto ma wpływ na Twoje 

decyzje.  
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1 Kor 2, 10b-16; Ps 145 (144), 8-14.17 (R.: 17a); {Por. Łk 7, 16}; Łk 4, 31-37 

Wiele można zdziałać słowem. Można wygrać wybory, jedynie obiecując i opowiadając. Można 

opowiadaniem zarabiać na życie. Można sprawić, że ktoś uwierzy w siebie i przeciwnie – zranić 

go do żywego. Czy ważę moje słowa? 
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1 Kor 3, 1-9; Ps 33 (32), 12-15.20-21 (R.: por. 12); {Por. Łk 4, 18}; Łk 4, 38-44 

Spojrzyj wstecz. Pomyśl o minionym czasie. Co się wydarzyło? Czego doświadczyłeś? Jak 

działał w Twoim życiu przez to lato Bóg? Jak dawał wzrost temu, co zasiałeś i podlewałeś? 

Idziesz dalej, w miejsce, które jest zupełnie nowe albo też takie, które już dobrze znasz. I właśnie 

w tym miejscu potrzeba Twojego świadectwa o tym, czego dokonał Bóg. 

 


