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11. Niedziela zwykła. 
Uroczystość 
Najświętszej Trójcy 
Wj 34, 4b-6.8-9;  
Dn 3, 
52.53a.54a.55ab.56a;  
2 Kor 13, 11-13; 
 Ap 1, 8;  
J 3, 16-18 

O Trójcy wiele już napisano i powiedziano. Jednak w obliczu 

wielkości Boga nasze słowa się kończą, a Bóg wciąż 

pozostaje niewyjaśniony. I dobrze! Pan nie szuka speców od 

tłumaczenia Go, wyjaśniania Jego postępowania, ale pragnie, 

aby Ci których kocha przede wszystkim żyli z nim w jedności 

(tak jak Trójca). Mamy pokazywać światu miłość opartą nie na 

teoriach i pięknych słowach, ale na spotkaniu z żywą Osobą – 

tak z samym Bogiem jak i z drugim człowiekiem. 

Pozwólmy, aby ten, który jest WŚRÓD nas nie tylko nas 

otaczał, ale był w nas. Pan przychodzi do nas w obłoku 

naszego serca. 
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2 Krn 18, 3-8.12-
17.22;  
Ps 5, 2-3.5-7 (R.: por. 
2b);  
Ps 119, 105;  
Mt 5, 38-42 

Dzisiejsza Ewangelia to rzucone wyzwanie: czyń złym 

kilkakrotnie więcej dobra niż cię na to stać. Nie powstrzymuj 

się od wyrządzania zła – czyń dobro! 
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2 Krn 18, 25-31a.33-
34;  
Ps 51 (50), 3-
6ab.11.16 (R.: por. 
3a);  
J 13, 34;  
Mt 5, 43-48 

"On sprawia, że słońce Jego wschodzi tak nad złymi jak i nad 

dobrymi." W gruncie rzeczy tym, którzy są inni niż ja, myślą 

inaczej niż ja, bardzo często oprócz własnej miłości 

odmawiam też miłości Boga. Ciężko jest mi przyjąć, że i ONI 

są Jego dziećmi, ich też Pan umiłował. Niech dzisiejsza 

modlitwa będzie błogosławieństwem wypowiedzianym nad 

życiem moich wrogów. 
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2 Krl 2, 1.6-14;  
Ps 31 (30), 20.21.24 
(R.: por. 25);  
J 14, 23;  
Mt 6, 1-6.16-18 

Dziś Pan zwraca uwagę na to, że naszym uczynkom 

miłosierdzia, modlitwie, postom, nadaje sens Bóg Ojciec, a nie 

pochwały innych ludzi i ich mniemanie. Czy wierzę w to, że 

jest Ojciec, który widzi w ukryciu, nawet jeśli nikt inny nie 

obserwuje? Ten, który "osłania bogobojnych swą obecnością" 

(Ps 31)? Czy wierzę, że ten Ojciec, który widzi w ukryciu 

oddaje? Czy ja potrafię dziś oddawać Jemu swoje działania 

bez oglądania się na opinie innych? 
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Uroczystość 
Najświętszego Ciała i 
Krwi Chrystusa  
Pwt 8, 2-3.14b-16a; 
Ps 147B, 12-15.19-20 
(R.: por. 12a);  
1 Kor 10, 16-17;  
J 6, 51;  
J 6, 51-58 

Z Egiptu do Kanaan idziemy przez pustynie. Ryzykujemy 

życie. Oglądamy się do tyłu żałując tego, co zostawiliśmy. 

Wypatrujemy tego, co przed nami, co jest szansą na 

szczęście. I jeżeli nie zaufamy, że Kanaan jest jedynym 

miejscem, w którym na prawdę będziemy szczęśliwi, to droga 

będzie lekiem i śmiercią. Pan Bóg sie troszczy, prowadzi, 

przenosi. Karmi nas i poi. Eucharystia jest tajemnicą Bożej 

Miłości i szkołą nadziei. 
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2 Krl 11, 1-4.9-18.20;  
Ps 132 (131), 11-
14.17-18 (R.: por. 
13);  
Mt 5, 3;  
Mt 6, 19-23 

Ewangelia dziś wzywa do bycia wiarygodnymi 

i transparentnymi. To współcześnie też są cenione wartości, 

ale inaczej rozumiane. Doświadczenie też uczy nas, że bycie 

absolutnie w świetle też nam nie wychodzi. Jaka więc jest 

rada? Zatopienie serca w Duchu Świętym. Bo "gdzie skarb 

Twój tam serce twoje" – jedyna to dla nas droga. Po ludzku 

zawsze popadniemy w ciemność, w Duchu zawsze będziemy 

w Świetle. 
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2 Krn 24, 17-25;  
Ps 89 (88), 4-5.29-34 
(R.: por. 29a);  
2 Kor 8, 9;  
Mt 6, 24-34 

„Nie troszczcie się więc zbytnio” – słowa z dzisiejszej 

Ewangelii przypominają mi przypowieść o Siewcy. Przede 

wszystkim to ziarno, które padło między ciernie i nie dało 

plonu, bo „troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze” 

(Mk 4,19) zagłuszyły je. Troska, ułuda bogactwa i żądze – te 

„anty-trzy”. Swoista antyteza cnót boskich: wiary, nadziei 

i miłości. Spójrzmy na swoje wybory, pragnienia i dążenia 

w świetle właśnie tych anty-cnót. Może to być, tak jak było dla 

mnie, doświadczenie cenne i oczyszczające. 

2
2

.0
6
 

12. Niedziela zwykła  
Jr 20, 10-13;  
Ps 69 (68), 8-
10.14ab.17.33-35 (R.: 
por. 14c);  
Rz 5, 12-15;  
J 15, 26b.27a;  
Mt 10, 26-33 

Chodzenie za Jezusem bardzo często wymaga poświęcenia 

tego co wygodne, bezpieczne. Walka z własnym lękiem, 

nieumiejętnością, obawą o to co inni powiedzą jest 

najtrudniejszą, ale i najbardziej owocną walką jaką człowiek 

toczy każdego dnia. Można powiedzieć za św. Pawłem, że 

„raz wybrawszy, codziennie wybierać muszę”. Jednak w tym 

wszystkim umacnia nas Duch Prawdy, który jeśli tylko Mu na 

to pozwolimy, przeprowadzi nas przez trud do takiego 

momentu naszej wiary, w którym lęku już nie będzie, bo 

Pełnia Miłości stanie się naszym udziałem. I to wystarczy za 

wszystko. 
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2 Krl 17, 5-8.13-
15a.18;  
Ps 60 (59), 3-5.12-14 
(R.: por. 7b);  
Hbr 4, 12;  
Mt 7, 1-5 

„Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia 

i myśli serca”. Dzisiejsza Ewangelia niech będzie 

zaproszeniem do rachunku sumienia – nad swoimi 

pragnieniami, nad myślami serca. Co w ostatnim czasie 

przybliżało mnie do Pana? Gdzie doświadczałem/am, że moje 

wybory (zwłaszcza te zwykłe, codzienne) są zgodne z Jego 

wolą? Gdzie zaś moje myśli i pragnienia były wbrew temu, co 

Boże w drugim człowieku, we mnie samym? 
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Uroczystość 
Narodzenia św. Jana 
Chrzciciela  
MSZA W DZIEŃ:  

Iz 49, 1-6;  
Ps 139 (138), 1-3.13-
15 (R.: por. 14a);  
Dz 13, 22-26;  
Łk 1, 76;  
Łk 1, 57-66.80 

„<<Na imię mu Jan>>. Wtedy zdumieli się wszyscy”. Sąsiedzi 

i krewni przyszli do Elżbiety i Zachariasza by obrzezać 

chłopca i nadać mu imię ojca jego Zachariasza. Jakie jest dla 

nich zaskoczenie, kiedy zarówno Elżbieta jak i Zachariasz 

nadają inne imię dziecku. Imię wybrane i nadane przez Boga. 

A jak mnie nazywają? Jakie imię, jaką tożsamość próbują 

nadać mi osoby czy to z mojej rodziny, czy krewni, czy osoby 

spotykane? Czy słucham głosów które są naokoło mnie, czy 

słucham tego co o mnie mówią i to nadaje mają tożsamość, 

i to jaką drogę, misję podejmuję? Czy raczej tak jak 

Zachariasz otwieram uszy na głos Boga, Pana mojego życia 

i powołania, i czujnie i wytrwale nasłuchuje jakie imię On mi 

nadaje? Jaką tożsamość i misję daje mi mój Stwórca, Bóg? 

Czy idę za Jego głosem, czy głosami ze świata, spoza mnie ... 

 A Duch Boży jest we mnie. 
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2 Krl 22, 8-13; 23, 1-
3;  
Ps 119 (118), 33-
37.40 (R.: 33a);  
J 15, 4.5b; 

 Mt 7, 15-20 

Papież Franciszek powiedział kiedyś, że albo jest się 

prawdziwie ewangelizowanym, albo „ewangelizowanym” 

(czyli: antyewangelizowanym) przez świat. Kto choć raz 

oglądał „Dlaczego ja?”, „Trudne sprawy” czy „Szpital”, wie, o 

czym mówił Ojciec Święty. Jakie „sygnały” odbierasz ze 

świata? Ile czasu poświęcasz na słuchanie Pana? Jak 

wypełniasz Słowo Boga? Czy odnawiasz więź z Nim? Ile 

i jakich owoców przynosisz? 
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2 Krl 24, 8-17;  
Ps 79 (78), 1-5.8-9 
(R.: por. 9cd);  
1 P 1, 25;  
Mt 7, 21-29 

Jako animatorzy Ruchu Światło-Życie, już od lat wołamy do 

Jezusa „Panie, Panie”. Ale czy wciąż pełnimy wolę Ojca? 

Może nasze „wołanie”, nasze pokazywanie się innym, nasza 

reputacja, dobre zdanie o nas samych – z czasem zastąpiły 

nam pełnienie Bożej woli. Może nie chcemy już podejmować 

wyzwań, które stawia nam Jego wola, ale niepostrzeżenie to 

nasza wola zaczyna królować w życiu i codziennych 

wyborach. Może żyjąc przeszłością, po kawałeczku budujemy 

wokół siebie nasz własny Babilon, może już za chwilę 

zatrzasną się bramy niewoli grzechu – pychy, lenistwa. Taki 

dom runie, Babilon, upadnie. Nawet jeśli tak się stanie, Boża 

miłość nie zostawi nas sierotami. „Wyzwól nas i odpuść nam 

grzechy przez wzgląd na swoje imię”. 
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Uroczystość 
Najświętszego Serca 
Pana Jezusa  
Pwt 7, 6-11;  
Ps 103 (102), 1-4.6-
8.10 (R.: por. 17a);  
1 J 4, 7-16;  
Mt 11, 29ab;  
Mt 11, 25-30 

Dzisiaj Jezus nie mówi do zwycięzców, do tych, którym się 

wszystko udało, którzy przez życie idą bez trudności. Dzisiaj 

mówi do mnie. „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni 

i obciążeni jesteście”. Dzisiaj mówi do mnie. Utrudzonemu 

codziennymi obowiązkami w pracy, we wspólnocie; 

cierpiącemu i zmęczonemu problemami w domu – przyjdź do 

Mnie! Jezus zaprasza, by wskazać, gdzie leży ukojenie i pokój 

dla duszy. Tę Prawdę pojmą ludzie niezauważani, skromni, 

uznający swoją małość wobec Boga i ludzi. Mądrość i Miłość 

Boża odsłania się człowiekowi nie wtedy, kiedy przejęty jest 

swoją ważnością i przekonany o swej mądrości i wielkości, ale 

wtedy właśnie, kiedy przestaje liczyć na swą mądrość, kiedy 

uznaje swoją niemoc. Bóg objawia siebie na swój własny 

sposób, często nie do pojęcia dla nas. Uznaj swoją małość. 

Przytul się do Najświętszego Serca Jezusa. To Ono ma moc 

uzdrowienia. 
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Iz 61, 9-11;  
1 Sm 2, 1.4-8d (R.: 
por. 1a);  
Łk 2, 19;  
Łk 2, 41-51; 

W dzisiejszej Ewangelii przebijają się dwa tematy – temat 

wolności danej drugiej osobie i temat umiejętnego mówienia 

o swoim smutku, zawodzie drugą osobą. Maryja jest mistrzem 

kochania miłością łagodną i mądrą – pozostawia Jezusowi 

wolność, ufa mu i wierzy w Jego odpowiedzialność. Kiedy 

jednak Ten sprawia jej przykrość, w piękny sposób potrafi 

powiedzieć Mu o swoim bólu.  

Jaki ja jestem w miłości? Czy w relacji z drugim człowiekiem 

pozostawiam mu przestrzeń? Czy kiedy czuję się zawiedziony 

umiem zakomunikować mu o tym nie tak, aby oskarżyć, a aby 

powiedzieć o swoich uczuciach i doprowadzić do 

porozumienia? 
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13. Niedziela zwykła. 
Uroczystość Świętych 
Apostołów Piotra i 
Pawła  
MSZA W DZIEŃ:  

Dz 12, 1-11;  
Ps 34 (33), 2-9 (R.: 
5b);  
2 Tm 4, 6-9.17-18;  
Mt 16, 18;  
Mt 16, 13-19 

Św. Piotr został mianowany przewodnikiem Kościoła bez 

wyborów, zapowiedzi ani niczego podobnego. Powiedział 

jedno zdanie, a Chrystus dał mu tak wielkie zadanie. Czy 

chodząc za Panem Bogiem, prosząc o Jego Ducha 

dopuszczam taką myśl, że On postawi przede mną zadania, 

które wykroczą poza moje ludzkie możliwości? Czy w obliczu 

takich zadań będę gotów zdać się na Jego łaskę, tak jak Piotr 

wychodzący z więzienia za aniołem? Módlmy się o taką wiarę, 

abyśmy mogli zawołać wspólnie ze św. Pawłem: „W dobrych 

zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem”. 
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Am 2, 6-10.13-16;  
Ps 50 (49), 16b-23 
(R.: por. 22a);  
Ps 95 (94), 8ab; 

 Mt 8, 18-22 

Jezus zaprasza tych, którzy chcą z nim pójść, do 

stanowczości – do pełnego zaufania i opowiedzenia się za 

Nim. Nie można pójść za Bogiem z 3 parami sandałów, 

workiem pieniędzy, planem B i kontaktami na wypadek 

porażki. Chodzenie z Jezusem to gotowość do zostawienia 

wszelkiego przywiązania do tego co tutaj – do naszej siły 

i sprawności, do rodziny, pracy, wygody, grzechu … Żeby 

pójść za Panem musimy być ubodzy, aby dać się ubogacić 

Jego łaską 
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Am 3, 1-8; 4, 11-12;  
Ps 5, 5-8 (R.: por. 
9a);  
Ps 130 (129), 5;  
Mt 8, 23-27 

Dlaczego Jezus zasnął w łodzi? Dlaczego pozwala sobie na 

odpoczynek, kiedy ja potrzebuję pomocy? Dlaczego nie ma 

go, kiedy ginę? Przyzwyczailiśmy się, że rzeczy możliwe 

potrafimy załatwić z ludźmi. Po niemożliwe zwracamy się do 

Boga. Kiedy tracimy kontrolę nad biegiem wydarzeń 

dostrzegamy Boga uśpionego naszą codzienną ignorancją. 

Czy nie budzisz w sobie Boga krzykiem rozpaczy? I czy Jego 

sen oznacza nieobecność? 
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Am 5, 14-15.21-24;  
Ps 50 (49), 7ab.8-
12.16b-17 (R.: por. 
23b);  
Am 5, 14;  
Mt 8, 28-34 

"gdy Go ujrzeli, prosili, aby odszedł z ich granic" W modlitwie 

łatwo jest mi prosić, aby Jezus był blisko, aby był Panem 

mojego życia, aby robił ze mną co sam zechce. Kiedy Pan 

odpowiada na tę modlitwę i wchodzi z mocą, krusząc 

zatwardziałość mojego serca wolę, żeby był dalej. Udziel mi 

Panie swojej pokory, bym z wdzięcznością przyjął to, co jest 

Twoim oczyszczeniem, choćby nie było po mojej myśli. 
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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 

Odpowiedź Jezusa dana Tomaszowi niemal dokładnie 

odpowiada wcześniejszym wątpliwościom apostoła, 

warunkom, które stawia, by uwierzyć. Odpowiedzią Jezusa na 

brak wiary i zaufania jest zaproszenie by wprost dotknąć Jego 

ran, nie ma wyrzutów czy oburzania się. Czy pamiętam o tym, 

że Jezus pragnie bym uwierzył? Oraz by uwierzyli inni, którzy 

są wokół mnie? Co znaczy dla mnie dotknąć Jego ran? 
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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 9, 12b.13b; 
Mt 9, 9-13 

Obyśmy kiedyś zapragnęli Słowa Bożego tak, że wszystko 

odrzucimy, a pójdziemy za Nim. Obyśmy Go szukali i znaleźli. 

Obyśmy zatęsknili ponad wszystko, co znamy i uczyli się Nim 

oddychać. Oby nam nie zabrakło odwagi! 
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Am 9, 11-15;  
Ps 85 (84), 9.11-14 
(R.: por. 9);  
Jk 1, 18;  
Mt 9, 14-17 

Nigdy nie mogłam do końca pojąć tej metafory ze starym 

suknem. Brak tego doświadczenia sprawia chyba to, co 

w każdym z nas najczęstsze – jakieś magiczne przywiązanie 

do tego, co możemy naprawić. A tymczasem w Bogu nic się 

nie naprawia – w Nim jedynie się oczyszczamy/czynimy 

nowymi! To różnica, którą trudno jest pojąć. Post też często 

jest formą naprawiania dla nas porządku, który jakoś możemy 

objąć umysłem. A Jezus mówi weselcie sie ze mną, bo jestem 

z Wami – nie naprawiajcie, a bądźcie przy mnie blisko, 

radujmy się tą bliskością. A we mnie już się odzywa głos o tym 

co mimo tego wezwania muszę naprawić. I to jest stare 

myślenie – to jest ta łata, która w bożej logice nie może się 

przyjąć. 
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14. Niedziela zwykła  
Za 9, 9-10;  
Ps 145 (144), 1-2.8-
11.13c-14 (R.: 1a);  
Rz 8, 9.11-13;  
Mt 11, 25;  
Mt 11, 25-30 

Prostota serca jest radością Jezusa. Dopiero w takiej 

postawie możemy mieć pełny dostęp do Boga. Ufność 

i prostota to dwie cechy, które pozwalają na zbudowanie tej 

relacji. Kiedy nie kombinuję, nie udaję, ale staję taki jaki 

jestem, prawdziwy, z całą historią mojego życia i mówię „oto 

ja. jestem”. Wtedy dopiero mogę zobaczyć jaki Bóg jest 

naprawdę. Jezus objawia mi Swoje serce. Pokazuje, że jest 

pociągający i przyciągający, że nie można Mu się oprzeć, że 

przychodzenie do Niego jest sensem mojego istnienia i że nie 

ma nic piękniejszego niż trwanie przy Nim, i że słodkie jest 

wszystko co mówi, robi, a lekkie to co daje mi ponieść. 
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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 

Wieść o zmartwychwstałej dziewczynce rozeszła się po całej 

okolicy. A wieść o Moim zmartwychwstaniu? Nawróceniu? 

O moim powrocie do Pana, o powstaniu z upadku? Czy moja 

okolica ma szanse zauważyć moje zmartwychwstawanie? Czy 

wyraża się ono gestami miłości, życzliwości, poświęceniem 

czasu, zdobyciem na cierpliwość wobec … czy nie? 
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Oz 8, 4-7.11-13;  
Ps 115 (114), 3-10 
(R.: por. 9a);  
Mt 4, 23;  
Mt 9, 32-38 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus głosi Ewangelie, uzdrawia, 

leczy słabości i choroby. A później – posyła mnie. Abym głosił 

Ewangelię, uzdrawiał, leczył słabości i choroby. Do tego 

jestem powołany. I mam prosić Pana, by mnie posłał na swoje 

żniwo. 
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Oz 10, 1-3.7-8. 12;  
Ps 105 (104), 2-7 (R.: 
por. 4b);  
Mk 1, 15;  
Mt 10, 1-7 

Jezus tak jak posyła swoich uczniów, tak posyła i mnie do 

konkretnych ludzi. Bliskość z Bogiem, relacja o którą dbam 

jest miejscem powołania, do którego Jezus mnie zaprasza. 

Czy ja podobnie jak Dwunastu Apostołów usłyszałem/-am 

o miejscach do których zaprasza mnie Pan? A tu gdzie jestem 

teraz czy realizuję swoje powołanie poprzez zawierzanie Bogu 

oraz podejmowanie konkretnej pracy nad sobą i zadań które 

Pan przede mną stawia? Być kompetentnym 

i zaangażowanym w pracy, na studiach, w szkole. Otwartym 

na pojednanie i łaskę przebaczania w rodzinie. Czy realizuję 

swoje powołanie tu gdzie jestem? Czy raczej szukam tam 

gdzie mnie nie ma?  

Ważne jest by realizować powołanie tu i teraz, troszcząc się 

o bliskość z Bogiem, wtedy w czasie będę znajdować się tam, 

gdzie Bóg mnie będzie chciał posłać. 
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Oz 11, 1.3-4.8c-9;  
Ps 80 (79), 
2ac.3bc.15-16 (R.: 
por. 4);  
Mk 1, 15;  
Mt 10, 7-15 

Pierwsze czytanie ukazuje Boga ... starotestamentalnego! 

Miłującego, czułego, zatroskanego, łagodnego! A tylu dało 

sobie wmówić, że w Starym Testamencie Bóg „był” (przecież 

On zawsze JEST – niezmiennie święty!) srogi, surowy 

(przywołany przykład Sodomy i Gomory potwierdza, że Bóg 

jest sprawiedliwy). Tylu ludzi wokół nie zna prawdziwie Boga. 

My doświadczyliśmy Boga, który jest miłością. Nieśmy im 

miłość, nieśmy im Boga! 
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Święto św. Benedykta, 
opata, patrona Europy  
Prz 2, 1-9;  
Ps 34 (33), 2-
4.6.9.12.14-15 (R.: 
por. 2); (Dz 4, 32-35);  
Mt 19, 29;  
Mt 19, 27-29 

Postępowanie według Bożych wskazań jest drogą do 

mądrości. „Wiedza, rozsądek, rozwaga, roztropność, 

zrozumienie” – tego właśnie Pan pragnie nam udzielać. Jak 

często nasza „biologia”, nasze emocje, ograniczone 

postrzeganie rzeczywistości, utrudniają nam podejmowanie 

dobrych decyzji i wytrwanie w nich. Posłuszeństwo Bożej 

mądrości wbrew naszym rozterkom i wątpliwościom jest 

„skarbem”. Warto zostawić wszystko i ten skarb zdobyć. 

Wzorem osoby, która właśnie to uczyniła jest dla nas dziś św. 

Benedykt. Wspominając go, otoczmy szczególną modlitwą 

naśladowców jego monastycznego sposobu życia 

w dzisiejszym świecie, szczególnie bliskie Ruchowi naszej 

diecezji ss. benedyktynki z Przemyśla. 
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Iz 6, 1-8;  
Ps 93 (92), 1.2.5 (R.: 
por. 1a);  
1 P 4, 14;  
Mt 10, 24-33; 

Dzisiejsze czytania wywołują we mnie ogromną radość. Pan 

nie tylko posyła, nie tylko powołuje. Pan zapewnia o swojej 

opiece. Nic więcej nie jest potrzebne. Twoje męstwo, odwaga 

powinny mieć fundament w zaufaniu Bogu. Czy jesteś gotowy, 

by z pełnym zaufaniem w Boży plan powiedzieć „Oto ja, poślij 

mnie”? 

1
3

.0
7
 

15. Niedziela zwykła  
Iz 55, 10-11;  
Ps 65 (64), 10a-14 
(R.: por. Łk 8, 8);  
Rz 8, 18-23;  
Mt 13, 1-23 

Już od najmłodszych lat towarzyszy nam przypowieść 

o siewcy. Można powiedzieć, że rośniemy z nią – omawiana 

na lekcjach religii, języka polskiego, dziesiątki razy słyszana w 

kościele może wydawać się dla nas nawet trochę oklepana. 

Jednak dziś zastanów się, co zmieniło się w Twoim życiu 

przez te lata, kiedy wsłuchujesz się w to, co mówi Jezus? 

Które Słowa upadają w Twoim sercu na żyzną glebę, a które 

wciąż dajesz wydziobywać ptakom? Powiedz Mu o tym, co 

najtrudniej Ci przyjąć, o miejscach w Twoim sercu, gdzie nie 

słyszysz Jego głosu i daj Mu użyźnić Twoje życie. 
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Iz 1, 11-17;  
Ps 50 (49), 7-8.16b-
17.21.23 (R.: por. 
23b);  
Mt 10, 40;  
Mt 10, 34 – 11, 1 

Pan pokazuje dziś, że w kroczeniu za Nim nie ma miejsca na 

ofiary, które niczego mnie nie kosztują. Co dzisiaj mogę 

zrobić, aby wyjść z wygodnego ogródka „mojej” wiary? Jakie 

konkretne działanie które jest trudne i niewygodne podejmę ze 

względu na Chrystusa? Czy będzie to świadome podjęcie 

jakiegoś krzyża, kubek wody dla spragnionego, a może 

jeszcze coś innego? Czy zrezygnuję z siebie z radością 

i wiarą, że nagroda, którą Pan obiecuje, jest naprawdę 

większa niż to co oddaję? 
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Iz 7, 1-9;  
Ps 48 (47), 2-8 (R.: 
por. 9d);  
Ps 95 (94), 8ab;  
Mt 11, 20-24 

Radosnego dawcę miłuje Bóg! Służba innym nie zawsze jest 

łatwa i przyjemna. Często/czasami wiąże się z krzyżem, 

z wyrzeczeniem, ze zrezygnowaniem z mojego „JA”. Pan 

mówi dziś: Ja Cię pokrzepię. Ucz się ode mnie, a znajdziesz 

ukojenie dla duszy „albowiem jarzmo moje jest słodkie …” . 

Słodycz kojarzy mi się z radością, ze szczęściem dziecka, 

które otrzymuje taki mały drobiazg jakim jest cukierek, 

a cieszy się z niego jak z miliona dolarów. Czy zabiegam o to, 

aby w trudzie zachowywać Bożą słodycz? Czy potrafię 

w kontaktach z drugim człowiekiem cieszyć się z rzeczy 

małych? 
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Iz 10, 5-7.13-16;  
Ps 94 (93), 5-10.14-
15 (R.: por. 14a);  
Mt 11, 25;  
Mt 11, 25-27 

We wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel 

słowa proroka Izajasza przypominają o istocie bycia 

narzędziem, które samo w sobie bezwładne, a poruszone 

przez wprawnego Cieślę, potrafi budować, naprawiać, 

zmieniać, uprawiać. To „nic”, które potrafi narzędzie, z Cieślą 

zamienia się we „wszystko”. Czy mam wystarczająco mało, by 

oddać się w ręce Boga? 
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Iz 26, 7-9.12.16-19;  
Ps 102 (101), 13–
14b.15-21 (R.: por. 
20);  
Mt 11, 28;  
Mt 11, 28-30 

„Przyjdźcie do mnie (...) a Ja was pokrzepię” Tutaj nie ma 

dodatkowych warunków, kawałka umowy napisanego małym 

drukiem. Bóg chce się dawać cały i chce być blisko zbolałego 

serca. Nie zawsze usuwa ciężar, ale pokazuje, że niesie go ze 

mną, a nawet zamiast mnie. 
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Iz 38, 1-6.21-22.7-8;  
Iz 38, 10-12d.16 (R.: 
por. 17b);  
J 10, 27;  
Mt 12, 1-8 

Znamienne jest, że faryzeusze niemal zawsze szukają zła 

i winy na zewnątrz, a nigdy w sobie. Jezus zwraca uwagę, że 

potępiają niewinnych i nie rozumieją wyższości miłosierdzia 

nad ofiarą. Czy ja dziś potrafię zamiast wytykać błędy innym 

krytycznie spojrzeć na swoje postępowanie i zatrzymać się 

przy tym, nie uciekać od tego? Co to znaczy dla mnie, że Bóg 

bardziej pragnie miłosierdzia niż ofiary? 
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Mi 2, 1-5;  
Ps 10, 1-4.7-8.14 (R.: 
por. 12b);  
Mt 11, 29ab;  
Mt 12, 14-21 

Cichy i pokorny sercem. Różne mamy charaktery, różne 

porywy serca. Jednym jest trudno przemilczeć jakieś trudne 

słowa, oszczerstwa, innym przyjdzie to łatwiej. Ale dużo się 

może w nas zebrać goryczy, żalu i pogardy. Pan Jezus jest 

cichy i pokorny sercem. Czy to znaczy, że wszystko Mu jedno, 

co się o Nim mówi i jakie się ma wobec Niego plany? Czy to 

znaczy, że jest obojętny i nie rodzi się w Nim żadna emocja? 

Nie. To znaczy, że mimo może wielkiej złości, smutku 

i niezrozumienia On jest CICHY I POKORNY SERCEM. 

Podejmij taką próbę. 
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16. Niedziela zwykła  
Mdr 12, 13.16-19;  
Ps 86 (85), 5-6.9-
10.15-16a (R.: por. 
5a);  
Rz 8, 26-27;  
Mt 13, 24-43 

Intuicja uczniów na temat chwastu jest dobra – trzeba go 

wyciąć nim się rozprzestrzeni. Jezus mówi – dajcie mu 

wyrosnąć, by spalić go, gdy oddzielimy go od dobrych roślin. 

Uwaga! Tylko Jezusowi może udać się ta sztuka. Chęć, by 

powtórzyć to zachowanie bez zanurzenia się w Bogu – czyli 

by pozwolić, by nasz grzech się rozplenił, zniszczy nas. Tylko 

z Jezusem uda sie właściwa ocena tego co dobre i tego co złe 

w naszym życiu. 
2
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Mi 6, 1-4.6-8;  
Ps 50 (49), 5-6.8-
9.15b-17.21.23 (R.: 
por. 23b);  
Ps 95 (94), 8ab;  
Mt 12, 38-42 

Parafrazując słowa pierwszego czytania: czegoż więcej żąda 

Pan ode mnie ponad to, bym był sprawiedliwy, pełnym 

życzliwości i pokory? Tej ostatniej zwłaszcza. Choćby takiej 

jaką mieli mieszkańcy Niniwy i Królowa z Południa. 
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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 

Miłość nie zna lęku. Widać to na przykładzie dzisiejszej 

patronki – św. Marii Magdaleny. Ta, o której jak mówi św. 

Łukasz, była pod wpływem siedmiu złych duchów tj. w pełni, w 

całości pod wpływem złego, została uwolniona przez Jezusa 

jednym miłosiernym spojrzeniem. Doświadczenie tak 

wielkiego daru przebaczenia i uwolnienia spowodowało, że 

nie potrafiła już inaczej żyć jak tylko kochając Jezusa ponad 

wszystko. Tak bardzo jak żaden z uczniów nie ukochał 

swojego Mistrza. Ona pierwsza była przy grobie i jej jako 

pierwszej ukazuje się Zmartwychwstały. Wielka to dla nas 

nauka – mamy wierzyć, że nawet największy grzesznik może 

stać się największym świętym. Św. Maria Magdalena jest od 

tego spotkania kobietą gotową na wszystko dla Jezusa. Czy 

spotkałeś Jezusa? A czy jesteś gotowy na wszystko dla 

Niego? 
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Święto św. Brygidy, 
zak., patronki Europy  
Ga 2, 19-20;  
Ps 34 (33), 2-11 (R.: 
por. 9a);  
J 15, 9b.5b;  
J 15, 1-8 

Wytrwajcie w mojej miłości – kto trwa we Mnie, a Ja w nim, 

ten przynosi owoc obfity. Życie pełne i szczęśliwe jest możliwe 

tylko w łączności z Bogiem. Jako ludzie mamy w sobie 

pragnienia nieskończoności: nieskończonej miłości, 

nieskończonego szczęścia, dobra. To są pragnienia z nieba, 

których nie jesteśmy jednak w stanie sami zaspokoić po 

grzechu pierworodnym. Tylko trwanie mocno przy Panu, przy 

Jego słowie, daje pełnię której szukamy. 
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Jr 2, 1-3.7-8.12-13;  
Ps 36(35), 6-7ab.8-11 
(R.: por. 10a);  
J 15, 15b;  
Mt 13, 10-17 

Bóg mówi w przypowieściach. W obrazach. Tak łatwiej 

zatrzymać się, podjąć refleksję, i wsłuchać się w Słowo Boga, 

które jest ukryte w obrazie, w rzeczywistości na którą patrzę 

każdego dnia. Bo Boga usłyszy ten, który chce prawdziwie Go 

usłyszeć i już zaczynając każdy nowy dzień otwiera oczy 

i uszy by zachwycać się jak w prosty sposób Bóg mówi do 

człowieka. Czy ja chcę usłyszeć Boga, co mówi o mnie, 

o moim życiu? Jak mnie prowadzi, i jak mi błogosławi, jak 

mnie napomina, i jak raduje się bądź smuci moimi decyzjami, 

krokami? Czy chcę usłyszeć Prawdę? Czy raczej wsłuchuję 

się w swój głos, w moje gnuśne serce i w to czego ja od Boga 

oczekuję?  
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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 

Zamiast „lekko, łatwo i przyjemnie” bywa „ciężko, trudno i ... 

zbawiennie”! Cierpienie, niedostatek, nawet prześladowanie 

tworzą krzyż naszego życia – ale też tenże krzyż jest obroną 

przed zwątpieniem, rozpaczą, samotnością. Z Boga jest ta 

przeogromna moc, a nie z nas. Sami możemy umrzeć – 

zmartwychwstać zaś z Chrystusem, do pełni życia! 
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Jr 7, 1-11;  
Ps 84 (83), 3-
6a.8a.11 (R.: por. 2);  
Jk 1, 21;  
Mt 13, 24-30 

Lud Boży jest „świętą nierządnicą”. To określenie tak trudne 

do zrozumienia dla ludzi niewierzących w dwóch słowach 

ukazuje prawdę o tym, że zbawienie jest Bożym darem, 

a wiara nie zakłada bezgrzeszności, ale bliską relację 

z Jezusem. Uznania naszej grzeszności nie możemy jednak 

mylić z akceptacją grzechu. Póki jeszcze nie nadszedł czas 

żniwa i mamy czas na tej ziemi, zobowiązani jesteśmy 

prawem miłości do ciągłej poprawy naszego postępowania. 

Niech nasza praca nad sobą nigdy nie stanie się wyrazem 

naszej pychy, ale niech będzie raczej wyrazem głębokiej 

tęsknoty: „dzień jeden w przybytkach Twoich lepszy jest niż 

innych tysiące”. 
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17. Niedziela zwykła  
1 Krl 3, 5.7-12;  
Ps 119 (118), 
57.72.76-77.127-130 
(R.: por. 97a);  
Rz 8, 28-30;  
Mt 11, 25;  
Mt 13, 44-52 

Podstawowym warunkiem radości z posiadania skarbu jest 

odkrycie jego wartości. Ani skarb ukryty w roli, ani drogocenna 

perła nie miałyby wartości, dla tego który by ich nie docenił. 

Prawdziwe odkrycie wartości tego największego Skarbu 

powoduje, iż każda cena jest warta, by Go zdobyć - nawet gdy 

wiąże się ona z porzuceniem całego mojego 

dotychczasowego majątku. Czy Zbawienie jest dla Ciebie 

większym bogactwem niż największy dostatek ziemski? 
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Jr 13, 1-11;  
Pwt 32, 18-21 (R.: 
por. 18b);  
Jk 1 18;  
Mt 13, 31-35 

Jezus, przez dzisiejszą przypowieść, ukazuje człowiekowi jak 

z niepozornego ziarna gorczycy może wyrosnąć szczęście 

w Jego życiu. Mówi o tym, że maleńkie ziarno, uprawianie 

z cierpliwością, może przynieść nieoczekiwany owoc – stać 

się ogromnym drzewem, dającym schronienie innym. 

Podobnie jest z miłością – najmniejsza, czasem najbardziej, 

wydawać by się mogło – naiwna i nieodwzajemniona, może 

przynieść owoc, którego się spodziewamy.  

Kto w moim otoczeniu najbardziej potrzebuje mojej miłości? 

Komu najtrudniej mi ją okazać? Co mogę konkretnie zrobić, 

aby moja miłość, nawet wielkości ziarna gorczycy, została 

okazana tej osobie? 
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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 

Ewangelia wzywa nas dziś do rewizji naszego spotkania 

z Panem w Jego Słowie. Czy jestem jak Maria, siadająca 

u stóp Jezusa, i słuchająca z uwagą każdego zdania, czy 

bardziej jak Marta biegająca wokół różnych spraw i tylko 

przelotem łapiąca pojedyncze słowa? Czy w moim życiu 

Słowo Boga jest obecne? Czy zdarza mi się „zasłuchać” 

w najlepszą cząstkę? Czy poznaję to Słowo nie tylko 

w Namiocie Spotkania, ale też tak po prostu – w lekturze 

Pisma Świętego? 
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Jr 15, 10.16-21;  
Ps 59 (58), 2-5a.10-
11.17 (R.: por. 17d);  
J 6, 63b.68b;  
Mt 13, 44-46 

Wiara nie jest pewną stałą. Wciąż się rodzi, jest stwarzana 

przez Pana. Mamy wierzyć nie tylko w prawdy wiary, Maryję 

i wszystkich świętych, ale przede wszystkim musimy 

pamiętać, że wiara wypływa z codziennego nawrócenia się ku 

Bogu … 
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Jr 18, 1-6;  
Ps 146 (145), 1-6b 
(R.: 5a);  
por. Dz 16, 14b;  
Mt 13, 47-53 

Psalm 146 zachęca, by nie polegać na człowieku, ale ufać 

Temu, który ma cierpliwość stwarzać nas na nowo. 

W relacjach bardzo łatwo o zawłaszczenie sobie drugiej 

osoby, o szukanie w niej własnej tożsamości. A jednak osoba 

jest zawsze osobna i nie nasza. Panie, spraw, bym nie oddał 

Twojego miejsca w moim życiu człowiekowi … 
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Jr 26, 1-9;  
Ps 69 (68), 5.8-10.14 
(R.: por. 14c);  
1 P 1, 25;  

Mt 13, 54-58 

"i powątpiewali o Nim" Ustami wyznaję, że Pan jest 
wszechmogący, ale często kiedy przychodzi co do czego 
szybko popadam w smutek i beznadzieję – myślę, że 
zapomniał, że nie ma pojęcia, co się u mnie dzieje. Proszę 
Cię Panie o ufność, nakłoń mojej serce do wiary w Twoją 
obecność i Twoje słowa. 
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Jr 26, 11-16.24;  
Ps 69 (68), 15-16.30-
31.33-34 (R.: por. 
14);  
Mt 5, 10;  

Mt 14, 1-12 

Istnieje niebezpieczeństwo zamknięcia Boga, w ludzkim, 
dobrze znanym mi schemacie, wepchnięcie Go w pewne 
sztywne ramy. Przecież już tyle się znamy, czego jeszcze 
niezwykłego mogę oczekiwać, cóż jeszcze może się stać? 
W prostej linii może to doprowadzić do braku wrażliwości na 
głos Boga. Jak u ludzi z Nazaretu, którzy według swego 
mniemania wszystko już wiedzieli, znali przecież Jezusa od 
małego. Jak u współczesnych Jeremiaszowi, dla których nie 
do pomyślenia było przepowiadanie o zburzeniu świątyni. Czy 
potrafię słuchać Jezusa bez podobnych schematów, manier? 
Czy potrafię słuchać z fascynacją taką, jakbym to właśnie dziś 
odkrył Jego miłość do mnie? Czy też wiem lepiej co będzie, co 
Bóg powie, co powinien, a czego nie powinien? 
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18. Niedziela zwykła  
Iz 55, 1-3a;  
Ps 145 (144), 8-9.15-
18 (R.: por. 16);  
Rz 8, 35.37-39;  
Mt 4, 4b;  

Mt 14, 13-21 

"(...) ani śmierć, ani życie (...) nie zdoła nas odłączyć od 
miłości Boga (...)" Ta miłość nie krępuje Ci ruchów, nie 
podtapia Cię, nie spala się, nie zmusza do niczego – ale jej 
więzy są tak mocne, że nic nie jest w stanie ich rozerwać. Czy 
Ty wierzysz? 
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Jr 28, 1-17;  
Ps 119 (118), 
29.43.79-80.95.102 
(R.: por. 68b);  
Mt 4, 4b;  

Mt 14, 22-36 

W tej medytacji zobacz gdzie toniesz w swoim życiu. Ile razy 
już zakryła Cię woda – wygrasz tę walkę? Jeśli jeszcze masz 
dość siły by się samodzielnie szamotać – czekaj. Jeśli jesteś 
już zmęczony zawołaj: Jezu RATUJ moje życie! Czego się 
obawiasz – przecież wiesz, co będzie dalej ;-) 
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Jr 30, 1-2.12-15.18-
22;  
Ps 102 (101), 16-
20a.21.29 .22-23 (R.: 
por. 19);  
Ps 130 (129), 5;  

Mt 15, 1-2.10-14 

Sukienki za kolana czy do kolan? Służba liturgiczna 
w skarpetach do sandałów czy boso? Odwieczne oazowe 
dylematy… Bynajmniej ich nie lekceważę, bo z pewnością 
każdy z tych „zwyczajów” ma swoje uzasadnienie. Warto 
jednak przytaczać sobie słowa dzisiejszej ewangelii i w ich 
świetle ważyć ile w zasadach, których przestrzegam 
i zachęcam do przestrzegania innych jest ludzkiej (mojej) 
tradycji, a ile Bożego Ducha. 

6
.0

8
 

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 i 9a);  
Mt 17, 5c;  

Mt 17, 1-9 

Teofania, czyli objawienie się Jezusa jako Boga dla Apostołów 
było tak ogromnym wydarzeniem, że kilkadziesiąt lat po tym 
św. Piotr ze szczegółami potrafi opowiedzieć co się tam wtedy 
stało i jakie słowa usłyszał z obłoku świetlanego. Na pewno 
w Twoim sercu też masz taką historię, którą pamiętasz 
z najdrobniejszymi detalami. Takie słowo, spotkanie, obraz, że 
gdy zamykasz oczy widzisz to jakby teraz się stawało. Wróć 
dziś do momentu szczególnego spotkania z Panem. Niech 
dziś odżyje w Tobie to wspomnienie. Niech teofania stanie się 
na nowo Twoim udziałem. 
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Jr 31, 31-34;  
Ps 51 (50), 12-15.18-
19 (R.: por. 12a);  
Mt 16, 18;  
Mt 16, 13-23 

Dopiero po uznaniu w Jezusie Mesjasza, Syna Bożego – 
uczniowie są w stanie przyjąć prawdę o Jego posłannictwie. 
O tym co się stanie. 
Dopiero po wyznaniu Piotra Jezus przygotowuje uczniów na 
Jerozolimę. Jeśli w swoim sercu nie będę miał wiary w Jezusa 
– Mesjasza, który przyszedł dla mojego zbawienia – cierpienie 
może mnie przygnieść, może mnie od Boga odsunąć, mogę 
być Mu przeszkodą w planie, jaki przygotował. Przez moją 
wiarę mogę natomiast stać się świadkiem zbawienia, 
świadkiem zwycięstwa życia nad śmiercią.  
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Na 2, 1.3; 3, 1-3.6-7;  
Ps: Pwt 32, 35c-
36b.39abcd.41 (R.: 
39c);  
Mt 5, 10;  

Mt 16,24-28 

Iść za Jezusem. Naśladować Go. Podejmować swoje życie 
z historią, zadaniami, które moje życie, mój stan niesie. Tu 
gdzie jestem teraz, czego się boję, z czym trudno mi podjąć 
walkę, mój grzech, moja postawa która do grzechu prowadzi, 
moje oczekiwania, próby używania Boga, moje racje, 
myślenie – czy jestem w stanie stracić to dla Boga i pójść za 
Nim, z Nim, do miejsc nieznanych mi, a może całkiem 
znanych, ale przed którymi uciekam z lęku, z obawy, że wiem, 
że to mnie będzie dużo kosztować, że znowu stracę coś … 
Strata dla Jezusa to ryzyko, wymaga zawierzenia. Ale wtedy 
zyskam życie. Iść za Jezusem to znać Jezusa. Nie mogę iść 
za kimś i naśladować, kiedy go nie znam. Czy znam, czy 
poznaję Jezusa, i tego jak jest obecny w moim życiu? 
Poznawanie kogoś to wysiłek, zaangażowanie. Jak angażuję 
się w relację bliskości z Bogiem? 
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Święto św. Teresy 
Benedykty od Krzyża, 
dz. i m., 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 

Chrześcijaństwo jest relacją. Relacją miłości do Chrystusa. On 
pierwszy umiłował. Ślubował miłość (i miłosierdzie), wierność, 
uczciwość (tu nazwaną: "sprawiedliwość i prawo") oraz że nie 
opuści aż do śmierci (nawet więcej nieporównanie: na wieki!). 
Ślub ten spełnił na Krzyżu. Wezwanie do czujności zachęca 
do trwania przy Ukochanym w każdym dniu i w każdej 
godzinie! 
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19. Niedziela zwykła  
1 Krl 19, 9a.11-13;  
Ps 85 (84), 9a-14 (R.: 
por. 8);  
Rz 9, 1-5;  
Ps 130 (129), 5;  

Mt 14, 22-33 

Nasz Bóg. Bóg potężny – który ma władzę nad żywiołami 
ziemi, ognia, powietrza i wody. Bóg, który może naginać 
prawa materii, które sam stworzył. Bóg, który pragnie objawiać 
się nam w samotności cichej modlitwy. Mimo całej Swojej 
potęgi cudów i znaków, których dokonuje w naszym życiu, 
daje się najpełniej poznać w intymnym spotkaniu w głębinie 
naszej duszy. Nasz Bóg. 
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Ez 1, 2-5.24-28c;  
Ps 148, 1-2.11-14;  
2 Tes 2, 14;  

Mt 17, 22-27 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus zwraca uwagę na 
przestrzeganie przepisów państwowych. To fragment 
ukazujący troskę Jezusa o prawdziwość naszego 
postępowania w każdej dziedzinie życia. Katechizm Kościoła 
Katolickiego poucza, że Miłość Ojczyzny i służba dla niej 
wynikają z obowiązku wdzięczności i porządku miłości. W jaki 
sposób przejawia się moja indywidualna odpowiedzialność za 
Ojczyznę? Czy nie odpuszczam w tej dziedzinie? Czy 
świadomie wybierasz to, co najlepsze dla Twojej Ojczyzny? 
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Ez 2, 8 – 3, 4;  
Ps 119(118), 
14.24.72.103.111.131 
(R.: por. 103);  
Mt 11, 29ab;  

Mt 18, 1-5.10.12-14 

Dziś w Ewangelii Jezus wskazuje na wielkość tych, którzy 
najbardziej potrzebują naszej troski, opieki i zainteresowania. 
Na wielkość tych, którzy są bezbronni, poranieni, zabłąkani, 
niedoceniani, odrzuceni, wzgardzani...  
Pomyśl – czy w Twoim otoczeniu, może nawet wspólnocie, 
nie ma osób, które potrzebują pomocy, zrozumienia i obrony, 
których nikt im nie daje? Jaka jest Twoja postawa wobec 
nich? 
Czy pamiętasz o tym, że Pan Bóg może przemówić przez 
każdego we wspólnocie, czy sam szufladkujesz i nie kochasz 
– czujesz się lepszy, poważniejszy, mądrzejszy i lepiej 
wiedzący? Przypomnij sobie sytuację, kiedy stanąłeś 
w obronie kogoś słabszego, dziękuj za to wydarzenie Bogu 
i proś o serce pełne zrozumienia, wrażliwe i otwarte na 
innych. 
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Ez 9, 1-7; 10, 18-22;  
Ps 113 (112), 1-6 (R.: 
por. 4b);  
2 Kor 5, 19;  
Mt 18, 15-20 

W dzisiejszym Słowie Pan zwraca naszą uwagę na 
odpowiedzialność za drugiego człowieka – także za jego 
słabości. Chrystus w Ewangelii daje konkretne wskazówki jak 
mamy postępować kiedy widzimy że ktoś w naszym otoczeniu 
idzie złą drogą. Z kolei prorok Ezechiel opisuje scenę ukarania 
Jerozolimy za grzechy. W opisie wyszczególnieni zostali tylko 
ocaleni – tylko Ci którzy wyraźnie nie zgadzali się na zło 
w mieście. Wszyscy pozostali, czyli zarówno ci będący 
zgorszeniem jak też bierni wobec całej sytuacji zostali 
wytraceni, bez względu na wiek i płeć. Czy upominam moich 
braci i siostry kiedy widzę, że popełniają zło? Czy dostrzegam 
moją odpowiedzialność za ludzi którzy są w moim otoczeniu, 
czy raczej wolę się „nie wtrącać”? 
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Ez 12, 1-12;  
Ps 78 (77), 56-59.61-
62 (R.: por. 7b);  
Ps 119 (118), 135;  
Mt 18, 21 – 19, 1 

Dzisiejsze Słowo przypomina nam o tym, że Bóg przemawia 
do nas przez znaki. Prorok Ezechiel i król z Jezusowej 
przypowieści pokazują w jaki sposób Bóg objawia się w moim 
życiu – tak po prostu, przez zachowanie czy decyzję drugiego 
człowieka. Jakiego znaku obecności Boga doświadczyłem 
dzisiaj, wczoraj, w ostatnim czasie? Jak się do tych znaków 
odnoszę? Czy jestem gotów podjąć pokutę w ślad za 
Elizeuszem, czy raczej jestem jak sługa widzący wyłącznie 
doraźne korzyści? 
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Uroczystość 
Wniebowzięcia NMP  
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 

"Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia". Maryja dobrze 
wie, że przez tysiące lat ludzie będą o niej dobrze mówić. 
Wyjaśnia też dlaczego: "gdyż wielkie rzeczy uczynił mi 
Wszechmocny". Wieczna "popularność" nie jest dorobkiem jej 
życia, ale świadectwem hojności Boga. Oby moje życie było 
opowieścią o wielkości dzieł Boga. 
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Ez 18, 1-10.13b.30-
32;  
Ps 51 (50), 12-15.18-
19 (R.: 12a);  
Mt 11, 25;  

Mt 19, 13-15 

"przyniesiono Mu dzieci (...) włożył na nie ręce" Ja też mogę 
błogosławić dzieci. Potrzeba modlitwy za dzieci, które znam 
z mojego otoczenia, aby moc Jezusa objawiła się w ich życiu. 
Zatroszczmy się dziś modlitewnie o najmniejszych. 
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20. Niedziela zwykła  
Iz 56, 1.6-7;  
Ps 67 (66), 2-3.5.8 
(R.: 4a);  
Rz 11, 13-15.29-32;  
Mt 4, 23;  

Mt 15, 21-28 

Pozorny chłód Jezusa ujawnił wiele dobra. Po pierwsze 
pokazał czystość intencji – miłość matki do córki, wolną od 
egoizmu, która przyprowadziła ją do Jezusa. Wskazał na 
pokorę do granic upokorzenia, której niestraszne uniżenie, 
byleby tylko ukochana córka została uzdrowiona. Ukazał 
także jej niezłomną wiarę pomimo pogańskiego pochodzenia. 
Ostatecznie Jezus nie skąpi swego miłosierdzia, 
a doświadczenie jej próby pozostaje dla nas przykładem 
czystej miłości i wytrwałości wiary. 

 

 

 


