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Rozważania: Diakonia Szkoły Animatora, skład: DKS WPraga 
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11. Niedziela Zwykła 
Wj 19, 2-6a; Ps 100 (99), 2-5 (R.: por. 3c); Rz 5, 6-11; {Mk 1, 15}; Mt 9, 36 – 10, 8 

Pan wybrał cię na swojego apostoła. Na króla, proroka i kapłana niosącego Go innym. Brzmi 

dumnie, prawda? Więc bądź dumny! Nie zapominaj też o innych słowach Pana: „Darmo 

otrzymaliście, darmo dawajcie”. Darmo zakłada, że można by coś zarobić, ale Ty nie masz 

zarabiać tylko troszczyć się o swoje i innych zbawienie. 
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2 Kor 6, 1-10; Ps 98 (97), 1bcde.2-4 (R.: por. 2a); {Ps 119 (118), 105}; Mt 5, 38-42 

Dzisiejsza Ewangelia jest krótka. „Nie stawiajcie oporu złemu”, czyli inaczej: „Zło dobrem 

zwyciężajcie”. Brzmi znajomo, prawda? W życiu duchowym, oprócz karmienia się Słowem 

Bożym i Ciałem Chrystusa, bardzo ważne jest również czerpanie od autorytetów, wielkich ludzi, 

herosów wiary. Znasz życiorys i nauczanie ks. Popiełuszki? Bo on żył właśnie tymi słowami 

z dzisiejszej Ewangelii i to może on będzie dziś z Tobą budował Namiot Spotkania. 
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2 Kor 8, 1-9; Ps 146 (145), 1b-2. 5-9a (R.: por. 2a); {J 13, 34}; Mt 5, 43-48 

Przykazanie miłości. Ile razy je już słyszeliśmy? Nauka miłości to wyboista droga, na której 

łatwo się potknąć. Nie o upadki tu jednak najbardziej chodzi, ale o ciągłe pragnienie 

udoskonalania się w niej. O to, aby nie mieć względu na okoliczności, czy osoby, aby nie 

odmierzać skrzętne jej ilości, ale być hojnym dawcą, który cechuje się spojrzeniem miłości 

przenikającym zewnętrzną warstwę ludzkiego zachowania, oschłości, a może nawet wrogości. 
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Wsp. św. Alojzego Ganzagi, zakonnika 
2 Kor 9, 6-11; Ps 112 (111), 1b-4.9 (R.: por. 1b); {J 14, 23}; Mt 6, 1-6.16-18 

Miłość nadaje sens wszelkim naszym działaniom. Powierzchowna pobożność na pokaz jest 

drogą do zatwardziałego, fałszywego serca. To miłość rodzi w nas hojność i chęć do poświęceń, 

a w konsekwencji radość. Co więcej – daje ona nam też udział w Bożej hojności i pozwala Jemu 

wyposażyć nas we wszystko, czego potrzebujemy. 
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2 Kor 11, 1-11; Ps 111 (110), 1b-4.7-8 (R.: por. 7a); {Por. Rz 8, 15bc}; Mt 6, 7-15 

Tekst modlitwy Pańskiej znamy na pamięć, ale w tym fragmencie Ewangelii zwrócono uwagę na 

kwestie przebaczania win (werset 14-15). Tym samym kieruje ona naszą uwagę na ten właśnie 

wymiar. To rodzaj transakcji, w której zazwyczaj interesuje nas tylko ten pierwszy wymiar – by 

Bóg nam wybaczył. Głębokie przemedytowanie tego wymiaru w naszym życiu może niestety 

wskazać czy i w jakim zakresie mamy szanse na boże przebaczenie (skoro jest tak silnie 

związane z naszym wybaczaniem innym). 
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Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 
Pwt 7, 6-11; Ps 103 (102), 1b-4.6-8.10 (R.: por. 17a); 1 J 4, 7-16; {Mt 11, 29ab}; Mt 11, 25-30 

Określenie „prostaczkowie” z BT w najnowszym przekładzie Biblii zostało zastąpione przez „ci, 

którzy są jak małe dzieci”. Pan Jezus nie ujmuje nic mądrości i roztropności, bo to bardzo 

potrzebne cechy, jednak w osobistej relacji z Nim zupełnie nieprzydatne. Z Jezusem wystarczy 

być jak dziecko, gotowe do przyjęcia prawdy od Tego kto je prowadzi. Wystarczy być jak 

dziecko, ale czy potrafię być nim przed Jezusem? 
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Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela 
t6: 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 

„Próżno się trudziłem (...)” (Iz 49,4); „Po mnie przyjdzie Ten, któremu nie jestem godny 

rozwiązać sandałów na nogach” (Dz 13, 25b); „(...) a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się 

przed Izraelem.” (Łk 1,80b). W jaki sposób ja odnoszę się do własnego pustkowia? 

 12. tydzień zwykły, rok A I, tom 4. 
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12. Niedziela Zwykła: 
t4: Jr 20, 10-13; Ps 69 (68), 8-10.14.17.33-35 (R.: por. 14c); Rz 5, 12-15; {Por. J 15, 26b.27a}; Mt 10, 26-33 

Każdy z nas ma swoje życie i przeżywa je na swój unikalny sposób. W tej różnorodności łączy 

nas jednak co najmniej jedno: każdy z nas ma obok siebie Jezusa, który nieustannie wspiera nas, 

błogosławi i pomaga. Jest przy chwilach trudniejszych, jest też przy chwilach przyjemniejszych. 

Jest, gdy uczę się do trudnego egzaminu, jest, gdy biję się z kolegą na korytarzu w szkole. Jest, 

gdy kupuje prezent mamie na urodziny i jest, gdy rozwalony w łóżku oglądam serial 

w internecie. Czy pamiętam o tym i „korzystam” z nieustannej obecności Chrystusa przy mnie? 

W czym to się przejawia? 
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Rdz 12, 1-9; Ps 33 (32), 12-13.18-20.22 (R.: por. 12); {Por. Hbr 4, 12}; Mt 7, 1-5 

Żyjemy w czasach, gdy opinie i oceny zaczynają wyznaczać nasze decyzje , np. przy wyborze 

nauczyciela od lektoratu na uczelni lub przy wyborze specjalisty w przychodni. Czy może to 

nam dać prawdziwy obraz danej osoby? Może doświadczyłeś w życiu tego, jak ktoś zbyt szybko 

Cię ocenił? Może to Ty sam zbyt pochopnie przypiąłeś komuś etykietkę? Nasze myśli 

i wypowiedziane na ich podstawie słowa oceny i sądy mogą być bardzo raniące. Spróbujmy 

zamiast szukać drzazgi w oku brata, poszukać w nim tego, czego moglibyśmy się od niego 

nauczyć. Uczmy się zło zwyciężać dobrem. 
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Rdz 13, 2.5-18; Ps 15 (14), 1b-3.4b-5 (R.: por. 1b); {J 8, 12}; Mt 7, 6.12-14 

Dzisiejsza Ewangelia mówi nam w prosty sposób o tym, jak i jaką drogą mamy szukać 

Królestwa Bożego: „wchodźcie przez ciasną bramę”. W inny sposób słyszeliśmy o tym samym 

w słowach „płyń pod prąd". Jeszcze w innych „obyś był zimny lub gorący”. Mamy nie iść na 

łatwiznę. Mamy szukać tego, co niebanalne, tego co trudne i wymagające. Mamy się decydować 

na rzeczy wielkie i święte. Mamy iść za głosem, który nie jest life stylowym szmerem. Dajmy się 

ponieść Duchowi i zdobądźmy się na odwagę. 
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[rano] Wsp. św. Ireneusza, biskupa i męczennika 
Rdz 15, 1-12.17-18; Ps 105 (104), 1-4.6-9 (R.: por. 8a); {J 15, 4a.5b}; Mt 7, 15-20 

Ufność zaszczepia człowieka w Chrystusa. Tak właśnie uczynił Abraham. Zaufał, uwierzył 

w niemożliwe i jego życie zaowocowało. Czasem tak trudno złożyć ofiarę z tego, co dla nas jest 

majątkiem z obawy, że wszystko stracimy. Tak trudno zaufać, że możemy otrzymać tysiąckroć 

więcej. Nie mierz hojności Boga swoją ludzką miarą. Nie ograniczaj Jego hojności w dawaniu 

swoim lękiem. Stań się jak Abraham, który uwierzył i otrzymał niemożliwe. 
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Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła 
t6: 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 

Pan Jezus dzisiaj mówi „Pójdź za Mną”. I pokazuje konkret owego „pójścia za Nim”. Nie chodzi 

Mu o jakieś postanowienie czy plan na przyszłość. Nie chodzi o to, żeby coś Mu obiecać. Nie 

chodzi o to, żeby „być dobrym człowiekiem”. On chce żebym poszedł za nim w tej chwili 

i w Jego imię czynił cuda. Chce, bym nawrócił się jak Szaweł. Natychmiastowo 

i nieodwracalnie. 
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Rdz 17, 1.9-10.15-22; Ps 128 (127), 1b-5 (R.: 1b); {Por. Mt 8, 17}; Mt 8, 1-4 

Chrystus skończył właśnie Kazanie na Górze. Ale nie zostaje tam. On wie, że ci, którzy 

najbardziej Go potrzebują nie zdołają o swoich siłach wspiąć się na górę. I tak jak dwa tysiące lat 

temu przychodził do chorych i słabych, tak dziś wciąż przychodzi do nas, drążonych chorobą 

grzechu, w Swoim Słowie, Ciele i Krwi, by nas uzdrawiać, wskazywać drogę i prowadzić do 

zbawienia. Jednak, by mogło się to dokonać, potrzebna jest moja postawa wiary. Bo choć 

przekracza to nasze granice wyobraźni, On jest wszechmogący. I choćby początkowo Jego słowa 

wywoływały we mnie śmiech pełen niedowierzania, On spełnia wszystkie Swoje obietnice. 
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Rdz 18, 1-15; Łk 1, 46b-50.53-54 (R.: por. 54b); {Por. Mt 8, 17}; Mt 8, 5-17 

Czy jestem wstanie poświęcić się dla innych, dla tych którzy zostali mi powierzeni. Czy będąc 

odpowiedzialnym we wspólnocie interesuje się życiem animatorów, uczestników. Czy wspieram 

ich w dążeniu do Pana? Czy będąc animatorem interesuję sie życiem swoich uczestników? Czy 

jestem dla nich wsparciem, czy idę razem z nimi do Pana? A kiedy sam potrzebuję pomocy to 

czy proszę o nią? 
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13. Niedziela zwykła 
2 Krl 4, 8-12a.14-16a; Ps 89 (88), 2-3.16-19 (R.: por. 2a); Rz 6, 3-4.8-11; {Por. 1 P 2, 9}; Mt 10, 37-42 

Kobieta, której historia jest opisana w dzisiejszym pierwszym czytaniu, rozpoznała w Elizeuszu 

świętego męża Bożego. Przygotowywała mu posiłki ilekroć przechodził obok jej domu, 

zapewniła zakwaterowanie, ..., nie robiła tego jednak interesownie. Nie liczyła na to, że coś 

uzyska dzięki swej dobroci, a jednak dostała od proroka obietnicę, na którą czekała przez całe 

swoje życie. 

Pomyśl dziś szczerze o tym, dlaczego Ty jesteś przy Bogu? 
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Święto św. Tomasza, Apostoła 
t6: Ef 2, 19-22; Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15); {J 20, 29}; J 20, 24-29 

Być współobywatelem świętych, domownikiem Boga znaczy nie tracić z oczu perspektywy 

swojego powołania, nieustająco przypominać sobie Wielkie, bardzo konkretne, dzieła Bożej 

miłości we własnej historii życia … Jakże potrzebna jest nam łaska mądrości, by umieć 

odróżniać to co prawdziwie wartościowe, wieczne, od nęcącej zmysły marności świata. 
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Rdz 19, 15-29; Ps 26 (25), 2-3.9-12 (R.: por. 3a); {Por. Ps 130 (129), 5}; Mt 8, 23-27 

Bóg jest dobry. Każdego dnia ma w ręku nasze życie i ocala od zła. Gdybyśmy tylko mogli 

zobaczyć z jak wielu zasadzek nas uratował, a o których nie mamy pojęcia, to nie moglibyśmy 

wyjść z podziwu. On ma moc uciszyć każdą burzę w naszym życiu. I jak uratował Lota przez 

wzgląd na Abrahama, o ileż bardziej ratuje nas przez wzgląd na Chrystusa. Obyśmy mieli 

„łaskawość Pana zawsze w pamięci”. 
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Rdz 21, 5.8-20; Ps 34 (33), 7-8.10-13 (R.: por. 7a); {Jk 1, 18}; Mt 8, 28-34 

Dzisiejsza liturgia słowa bardzo wyraźnie mówi o tym, że Bóg przychodzi do potrzebującego. 

Zapraszam cię do przypatrzenia się temu, czy jesteś wdzięczny za Jego pomoc, i do modlitwy 

uwielbiania słowami całego Psalmu 34. 
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Wsp. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy 
Rdz 22, 1-19; Ps 116A (114), 1b-6.8-9 (R.: por. 9); {Por. 2 Kor 5, 19}; Mt 9, 1-8 

Wydaje nam się, że Pan żąda od nas za dużo: poświęcić coś/kogoś dla nas cennego, wziąć swoje 

łoże i odejść do domu. A tak naprawdę on chce tylko rozszerzyć nasze serce, żebyśmy ufali mu 

bardziej, mocniej, pełniej. Żebyśmy ufali, bo On odpuszcza nam nasze winy. Bo wyprowadza 

nas z niewoli, bo chroni duszę od śmierci, oczy od łez, a nogi od upadku. Jak ufam Panu? Gdzie 

mnie On wzywa dziś? 
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Rdz 23, 1-4.19; 24, 1-8.10.48.59.62-67; Ps 106 (105), 1b-5 (R.: por. 1b); {Mt 11, 28}; Mt 9, 9-13 

Chcę być jak Mateusz, który w swojej codzienności potrafił dostrzec Jezusa, usłyszeć Jego głos 

i pójść za Nim natychmiast, bez zastanawiania się, bez odkładania na później, bez wątpliwości, 

bez lęku. 
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Wsp. św. Jana z Dukli, prezbitera 
Rdz 27, 1-5.15-29; Ps 135 (134), 1b-6 (R.: por. 3a); {Por. J 10, 27}; Mt 9, 14-17 

Ojciec Niebieski każdemu jest przychylny, każdemu błogosławi. Jego błogosławieństwa nie 

trzeba wykradać ani o nie rywalizować. Wystarczy się na nie otworzyć i je przyjąć. 

W odpowiedzi błogosławić Pana. Naśladować Go, błogosławiąc bez wyjątku wszystkich braci 

i siostry, nawet (zwłaszcza!) nieprzyjaciół. Czy włączysz się w obieg błogosławieństwa 

w nadprzyrodzonym ekosystemie? 
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14. Niedziela zwykła  
Za 9, 9-10; Ps 145 (144), 1b-2.8-11.13-14 (R.: 1b); Rz 8, 9.11-13; {Por. Mt 11, 25}; Mt 11, 25-30 

Czytając ten fragment Ewangelii łapię się na tym, że myślę o swoich jarzmach. Nasza natura 

pociąga nas do zawłaszczania, nawet trud zawłaszczamy. A Jezus mówi wyraźnie „MOJE” 

jarzmo. Wziąć jarzmo Jezusa, to znaczy przyjąć maleńki fragment Jego krzyża, zadany 

i objaśniony przez Niego, słodki, twórczy i napełniający nadzieją. 
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Rdz 28, 10-22a; Ps 91 (90), 1-4.14-15b (R.: por. 2b); {Por. 2 Tm 1, 10b}; Mt 9, 18-26 

Jakub usłyszał, że został pobłogosławiony przez Pana – on i jego potomstwo. I co zrobił? 

Postawił w Betel stelę, czyli starożytny znak miejsca świętego. Jezus w dzisiejszej perykopie 

uzdrawia dwie osoby i nie oczekuje od nich stawiania świątyni. Co by było, gdyby każdy z nas 

wobec obietnic, cudów i doświadczeń bożej obecności stawiał kaplice wotywne? Jezus mówi do 

Apostołów (czyli tych, którzy otrzymali od Niego najwięcej): „idźcie na cały świat i nauczajcie 

wszystkie narody”. 
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Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy  
t6: Prz 2, 1-9; Ps 34 (33), 2-4.6.9.12.14-15 (R.: por. 2); {Mt 19, 29}; Mt 19, 27-29 

Co to znaczy, że Jezus zasiada na tronie twojego życia, że jest w jego centrum? Czy dla niego 

jesteś w stanie zostawić to, co jest ci bliskie, drogie? Czy potrafisz zrezygnować z czegoś co 

znane, wygodne, już poukładane? Czy to, co dla niego robisz wypływa z bezinteresownej 

miłości, czy w głębi twojego serca wciąż cicho wybrzmiewa pytanie: „cóż więc otrzymamy?”. 

W zderzeniu z codziennością życia na tym świecie wszystko to wydaje się bardzo trudne, ale gdy 

prawdziwie do Niego przylgniemy, staje się możliwe i dużo łatwiejsze. 
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Wsp. św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika 
Rdz 41, 55-57; 42, 5-7.14-15a.17-24a; Ps 33 (32), 2-3.10-11.18-19 (R.: por. 22); {Mk 1, 15}; Mt 10, 1-7 

Każdy z nas z pewnością zna osoby będące niegdyś blisko Boga, które oddaliły się od Niego 

i wybrały inną ścieżkę życia. Jezus pokazuje, że mamy szczególne zadanie świadczyć wobec 

nich. To świadectwo ma polegać przede wszystkim na dobrych czynach dokonywanych z wiarą 

w Jego moc. Nie możemy zamknąć się na te osoby w swoim „świętym” oburzeniu czy 

pielęgnować żalu, choćby słusznego. To nasi bracia i nasze siostry – Józef zapłakał, gdy to 

zrozumiał. 
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Wsp. świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta 
Rdz 44, 18-21.23b-29; 45, 1-5; Ps 105 (104), 16-21 (R.: por. 5a); {Mk 1, 15}; Mt 10, 7-15 

Tak trudno wykształcić w sobie postawę – darmo otrzymaliście darmo dawajcie. Wszystko co 

zdobędziemy od razu chcemy sobie przywłaszczyć – moja wiedza, moje doświadczenie, moje 

znajomości. Słowo Boże z kolei pokazuje nam, że z jednej strony nic do nas de facto nie należy, 

a jednocześnie że dostajemy tylko rodzaj depozytu a nie prawa własności. Ale obecny świat 

mówi nam zgoła co innego i dlatego tak trudno przyjąć nam te słowa. 
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Rdz 46, 1-7.28-30; Ps 37 (36), 3-4.18-19.27-28b.39-40 (R.: por. 39a); {Por. J 16, 13a; 14, 26d}; Mt 10, 16-23 

Jakub był już stary kiedy Pan wezwał go do Egiptu. Niejedno już przeżył w relacji z Bogiem 

i wiedział, że On zaskakuje. Starych drzew się nie przesadza, ale Bóg w swoim planie zamyślił 

wędrówkę Izraela do Egiptu, bo to właśnie tam „Jakub z rodziną” miał się stać wielkim narodem. 

Na pewno nie było mu łatwo wyjść z tego co już znane i poukładane. My dziś patrzymy na tę 

historię obserwując Naród Wybrany na przestrzeni wieków, ale on nie wiedział jak potoczy się ta 

historia, miał w ręku tylko obietnicę Boga. I wyruszył. Gdzie w moim „dzisiaj” odgrywa się 

historia Jakuba? 
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 Wsp. św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła 

Rdz 49, 29-33; 50, 15-26; Ps 105 (104), 1-4.6-7 (R.: por. Ps 69 [68], 33b); {Por. 1 P 4, 14}; Mt 10, 24-33 

Czego się boję? O co się lękam? Co powoduje we mnie strach i do czego mnie ten strach 

prowadzi? Przyjrzyj się temu, co Słowo mówi o Twoim strachu ... 
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15. Niedziela zwykła 
Iz 55, 10-11; Ps 65 (64), 10-14 (R.: por. Łk 8, 8); Rz 8, 18-23; {-}; Mt 13, 1-23 

Kolejne spotkanie ze Słowem, być może już bardzo dobrze znanym ... zdania brzmią może i tak 

samo, ale jak Słowo działa konkretnie w moim życiu? Kiedy ostatnio kierowało moimi 

wyborami, czy dotyka Ono mojej głębi, czy jedynie unosi się na powierzchni pustego przyjęcia? 

No i co robię, gdy nie do końca rozumiem Słowa wypowiadanego do mnie? Czy – podobnie jak 

apostołowie – mam w sobie chęć, siłę i odwagę, by pójść i zapytać kogoś (choćby nawet przez 

dzielenie we wspólnocie) lub gdzie indziej poszukać podpowiedzi? 
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Wj 1, 8-14.22; Ps 124 (123), 1b-8 (R.: por. 8a); {Mt 5, 10}; Mt 10, 34 – 11, 1 

Pragnienie pójścia za Jezusem może się spotkać z niezrozumieniem wśród najbliższych, może 

poróżnić ważne dla nas relacje. Nauczanie Jezusa było kontrowersyjne dla wielu ludzi, nadal jest 

i będzie. Powinniśmy zrozumieć, że Jezus nie pragnie nienawiści w naszych domach, ale chce, 

żeby przywiązanie do relacji czysto ludzkich nie przysłoniło Boga i Jego nauki i przykazań. 

Pragnie, żebyśmy dążyli do tego, co w górze, a nie do tego co na dole. A to wiąże się z tym, że 

trzeba wziąć swój krzyż i iść za Panem, pomimo wszelkich trudności. 
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Wj 2, 1-15a; Ps 69 (68), 3.14.30-31.33-34 (R.: por. 33b); {Por. Ps 95 (94), 8a.7d}; Mt 11, 20-24 

Bardzo mocne słowa wypowiada dziś Jezus w Ewangelii. Ile znam takich miejsc, takich 

środowisk, w których niemalże „cud na cudzie leży” a nikt sobie z tego nic nie robi, mówiąc 

kolokwialnie. Ile w moim życiu takich chwil i przestrzeni, które powinny krzyczeć „Panem jest 

Jezus” i „Bóg żyje prawdziwie”, a milczą albo cicho szepczą. Znajdź w sobie taką Betsaidę, 

masz ją na pewno. Dlaczego ona zapomniała o Bogu Stwórcy i Zbawicielu? Weź się w garść 

i zacznij chwalić Pana za wszystkie cuda, od ziarenek po owoce, które działa w Twoim życiu 

i dziękuj Mu, mów o tym wszystkim, czego doświadczasz, zacznij głosić, że Chrystus żyje! 
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Wj 3, 1-6.9-12; Ps 103 (102), 1b-7 (R.: por. 8a); {Por. Mt 11, 25}; Mt 11, 25-27 

Można odnieść wrażenie, że spotkanie Mojżesza z Bogiem na Górze Horeb jest nieco 

przypadkowe. Z codziennych obowiązków wyrwało go niecodzienne zdarzenie i propozycja 

godna raczej bohatera niż pastuszka. I jego reakcja tak bardzo przypomina naszą, kiedy jesteśmy 

powoływani do rzeczy, które nas przerastają. Spośród wszystkich naszych cech zaczynamy 

akcentować słabości. „Kim jestem, bym miał to zrobić?” Bóg w odpowiedzi nie prawi 

Mojżeszowi komplementów, nie przekonuje go o jego zaletach, a mówi tylko (i aż!) „Ja będę 

z tobą”. Mojżesz pozostanie pasterzem, ale jego sprzymierzeńcem stanie się Najwyższy. I to 

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

Niepopularne rzeczy – bycie cichym i pokornego serca. Nie szukanie rzeczy dla siebie, tylko dla 

innych. Dzisiaj nikt tak nie mówi i nikt nie docenia takiej postawy. A może ja mam wokół siebie 

taką osobę, z której mógłbym wziąć przykład? Kogoś kto nie rzuca się w oczy, ale zawsze jest, 

kiedy go potrzeba? 
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Wj 11, 10 – 12, 14; Ps 116B (115), 12-13.15.16bc.17-18 (R.: por. 13); {Por. J 10, 27}; Mt 12, 1-8 

Czasami mamy wrażenie, że walimy głową w mur. Że niezależnie od tego co robimy, mówimy, 

jak mocno się modlimy, sytuacja pozostaje niezmienna jak uparte serce faraona. Właśnie wtedy 

jednak Bóg chce objawiać Swoją moc. Chce, byśmy – świadomi własnej niemocy – oddali Jemu 

ster i podążyli za Jego wskazówkami. Nie walcz sam. Pozwól Mu się dziś zaskoczyć.  
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Święto św. Marii Magdaleny  
t6: Pnp 8, 6-7 (2 Kor 5, 14-17); Ps 63 (62), 2-6.8-9 (R.: por. 2); {por. J 20, 11}; J 20, 1.11-18 

Marii wystarczyło tylko jedno, aby rozpoznać Pana, wystarczyło jej usłyszeć pełne miłości 

i ciepła swoje imię. Lecz On też w taki sposób wypowiada moje imię. Wsłuchaj się w to pełne 

miłości i ciepła swoje imię, które wypowiada do ciebie Jezus każdego dnia.  

2
3
.0

7
 

16. Niedziela zwykła 
Mdr 12, 13.16-19; Ps 86 (85), 5-6.9-10.15-16a (R.: por. 5a); Rz 8, 26-27; {Por. Mt 11, 25}; Mt 13, 24-43 

Chwast początkowo może nie różnić się od zasianej rośliny, z czasem jednak zaburza jej rozwój, 

może ją zniszczyć. Czy widzę jakieś chwasty w moim życiu? Może rosną cicho, może na razie 

się nie ujawniają? 

Pomyśl – co zaburza Twój wzrost i rozwój? Toksyczne relacje, złe przywiązania, nałogi, 

lenistwo? Skąd bierze się chwast w Twoim życiu – kto go zasiewa? Czy możesz dziś coś z nim 

zrobić? 
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Wsp. św. Kingi, dziewicy 
Wj 14, 5-9a.10-18; Wj 15, 1b-2c.3-6 (R.: por. 1bc); {Por. Ps 95 (94), 8a.7d}; Mt 12, 38-42 

Czy historia wyjścia z Egiptu, znana na pamięć, może jeszcze nas czymś zaskoczyć? Nie dziwi 

nas Boża cierpliwość i troska o lud. Nie dziwi zmienność nastrojów u Izraelitów, którzy co 

chwila wpadają w popłoch i mają pretensje do Mojżesza. Nie dziwi, bo ludzką słabość znamy aż 

nazbyt dobrze – pytanie tylko w której z ról tej opowieści obsadziłbym się dziś? Pełnego wiary 

proroka, zaślepionego żądzą dzielnego wojownika czy zalęknionego, pełnego wątpliwości 

wyzwoleńca?  
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Święto św. Jakuba, Apostoła 
t6: 2 Kor 4, 7-15; Ps 126 (125), 1-6 (R.: por. 5); {J 15, 16}; Mt 20, 20-28 

Przechowujemy skarb. Tym skarbem jest nauka Chrystusa. Myśmy poznali i uwierzyli, że On 

jest Zbawicielem każdego człowieka. On jest Miłością i pragnie by każdy poznał Jego miłość. 

Mimo trudów, naszych ograniczeń Twoim i moim zadaniem jest głoszenie Jezusa. Święty Jakub 

oddał za Niego swoje życie. Jak gorliwa jest moja miłość do Jezusa? Czy mnie rozpala ogień 

miłości? – Może warto poprosić? 
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Wsp. Św. Joachima i Anny, rodziców Najśw. Maryi Panny 
Wj 16, 1-5.9-15; Ps 78 (77), 18-19.23-28 (R.: por. 24b); {-}; Mt 13, 1-9 

Bóg przychodzi ze Słowem do mnie, niezależnie od tego czy jestem jak urodzajna gleba czy jak 

ziemia skalista. Właściwie każdego dnia moja gotowość przyjęcia Słowa jest inna, dlatego będę 

dzisiaj prosił o łaskę umiejętności słuchania i pokonywania tego wszystkiego, co zagłusza Jego 

Słowo. 
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Wj 19, 1-2.9-11.16-20b; Dn 3, 53-56 (R.: por. 52b); {Por. Mt 11, 25}; Mt 13, 10-17 

Izraelici potrzebowali znaku dymu i obłoku, żeby wiedzieć, że Pan rzeczywiście rozmawia 

z Mojżeszem. Apostołowie otrzymali łaskę widzenia, słuchania i rozumienia słów Jezusa. Czy 

wierzę, że rozmawiam z Panem? Czy wierzę, że Pan jest obecny właśnie przede mną? 

„Chciałbym, drogi przyjacielu, abyś, zaczynając modlitwę, miał zawsze to głębokie przekonanie, 

że jesteś oczekiwany: oczekiwany przez Ojca, przez Syna i przez Ducha Świętego; oczekiwany 

w rodzinie, jaką jest Trójca Święta.” – pisał ks. H. Caffarel. 
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Wj 20, 1-17; Ps 19 (18), 8-11 (R.: por. J 6, 68c); {Por. Łk 8, 15}; Mt 13, 18-23 

„Kto słucha nauki i ją rozumie ... przynosi plon.” Słuchanie Boga to wielka trudność jak i proste 

zadanie zarazem. Wsłuchiwanie się w Boże Słowo to pragnienie Pana, o którym On mówi. 

Słuchaj Izraelu! Słuchaj .......... (tu wpisz swoje imię) co Pan mówi do Ciebie każdego dnia. Jego 

Słowo jest pełne miłości, delikatności, jest wymagające i możliwe do wprowadzenia w życie, 

i daje konkretne owoce w życiu. 
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Wsp. św. Marty 
t6: 1 J 4, 7-16; Ps 34 (33), 2-11 (R.: por. 9a); {J 8, 12b}; J 11, 19-27 (Łk 10, 38-42) 

Etykietuje się Martę jako tę gorszą – niesłuchającą, niemal głuchą na Słowo. A przecież … 

Przyjęła Jezusa (do swego domu Łk 10, 38) i podjęła diakonię (Łk 10, 40). Najlepszą cząstkę 

odebrała z nawiązką: pobiegła do Jezusa (J 11, 20) i słuchała Go tak aktywnie (J 10, 21-26), że 

Jego Słowo doprowadziło ją do pełni dojrzałej wiary (J10, 27). Dlatego Kościół czci ją jako 

świętą!  
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17. Niedziela zwykła 
1 Krl 3, 5.7-12; Ps 119 (118), 57.72.76-77.127-130 (R.: 97a); Rz 8, 28-30; {Por. Mt 11, 25}; Mt 13, 44-52 

Żeby pójść Bożą drogą trzeba stracić wszystko. Nie zawsze jest to fizyczna strata, ale i przez nią 

Bóg lubi przemawiać. Kto straci szansę na bogactwo, sławę i sukces ze względu na służbę Panu 

jak Salomon – ten zyska znacznie więcej niż mogą pomieścić jego ograniczone wyobrażenia 

o szczęściu. 
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Wsp. św. Ignacego z Loyoli, prezbitera 
Wj 32, 15-24.30-34; Ps 106 (105), 19-23 (R.: por. 1b); {Jk 1, 18}; Mt 13, 31-35 

Każdy z nas musi ponieść konsekwencje swojego grzechu. Izraelici wypili sproszkowanego 

złotego cielca, a my doświadczamy bólu związanego z naszymi złymi wyborami 

i zaniedbaniami. Różnica jest jednak taka, że my mamy dużo łatwiej powrócić do przymierza 

z Panem. Wystarczy pójść do konfesjonału i Komunii świętej. To stamtąd rozlewa się zakwas 

Królestwa Niebieskiego – Królestwa Miłosierdzia. 
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Wsp. św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła 
Wj 33, 7-11; 34, 5-9.28; Ps 103 (102), 6-13 (R.: por. 8a); {-}; Mt 13, 36-43 

Mimo że na pierwszy rzut oka scena modlitwy Mojżesza z Księgi Wyjścia wydaje się bardzo 

statyczna, jest tam wiele dynamizmu. Mojżesz wychodzi poza obóz, idzie do Namiotu Spotkania, 

wchodzi do niego. Potem czytamy, że Pan przechadza się przed jego oczyma, a Mojżesz prosi, 

aby szedł On pośród Izraelitów. Życie duchowe potrzebuje ruchu. Nie siedź w miejscu, ale tak 

jak Mojżesz wyrusz w drogę i zaproś do swej wędrówki Pana.  
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Wj 34, 29-35; Ps 99 (98), 5-7.9 (R.: por. 9c); {J 15, 15b}; Mt 13, 44-46 

Przebywanie w obecności Jezusa na modlitwie powinno sprawiać we mnie takie zmiany, które 

inni we mnie dostrzegą – nawet jeśli ja początkowo nie będę zdawał sobie z nich sprawy. 

Działanie Boga bywa dyskretne i subtelne, ale warto ufać, że owoce przyjdą we właściwym 

czasie. Dlatego niech czas modlitwy staje się dla mnie drogocenna perłą i świętym skarbem, 

o który się świadomie staram. 
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Wj 40, 16-21.34-38; Ps 84 (83), 3-6a.8a.11 (R.: por. 2); {Por. Dz 16, 14b}; Mt 13, 47-53 

Wprawdzie, gdy Jezus pyta: „Zrozumieliście to wszystko?” odpowiadają: TAK, jednak wydaje 

się, że dla nas ta odpowiedź wcale nie jest taka oczywista. Bo czy my faktycznie uświadamiamy 

sobie konsekwencje tego obrazu sieci, która jest de facto obrazem sądu? Gdybyśmy to rozumieli, 

każdego dnia dążylibyśmy do świętości z całych sił, a bywa z tym różnie. Usiądźmy dziś 

i zastanówmy się, co by taka sieć złowiła w naszym życiu z ostatniego miesiąca. Co będzie 

ziarnem a co plewą?  
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Wsp. św. Jana Marii Vianneya, prezbitera 
Kpł 23, 1.4-11.15-16.27.34b-37; Ps 81 (80), 3-6b.10-11b (R.: por. 2a); {1 P 1, 25}; Mt 13, 54-58 

Mogę dziś zweryfikować, czy moja relacja z Bogiem wykracza poza ciasne ramy logicznego 

i racjonalnego myślenia. Izraelici mieli spalać część swoich najlepszych plonów, co jest 

marnotrawstwem z wyłącznie ekonomicznego punktu widzenia. Znajomi nie chcieli uwierzyć 

Jezusowi, bo pamiętali Jego dzieciństwo i nie dopuszczali do siebie, że mógłby ich czymś 

zaskoczyć. Gdzie moja logika ogranicza Boże działanie we mnie? 
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Kpł 25, 1.8-17; Ps 67 (66), 2-5.7-8 (R.: por. 4); {Mt 5, 10}; Mt 14, 1-12 

Grzech rodzi strach. Tak było w przypadku Heroda, który po zgładzeniu Jana Chrzciciela zaczął 

bać się „mocy nadprzyrodzonych”. Mój grzech także rodzi strach i zakłamanie obrazu Tego, 

w którego wierzę. A On – kochający Bóg – pragnie by była we mnie tylko jedna bojaźń. Bojaźń 

Boża, która zamienia wszelki lęk i niepokój na troskę, gorliwość o to, by tylko nie zboczyć 

z Jego drogi, wzbudza zdrową motywację, nie zmąconą chorobliwym strachem. 
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Święto Przemienienia Pańskiego 
t6: Dn 7, 9-10.13-14; Ps 97 (96), 1-2.5-6.9 (R.: por. 1a i 9a); 2 P 1, 16-19; {Mt 17, 5c}; Mt 17, 1-9 

Nasza relacja z Bogiem czasem opiera się na zinfantylizowanym przeświadczeniu, że „Pan Jezus 

jest taki dobry i kochany, chce być bliżej nas i okazać nam Swoją ogromną miłość”. Tak, to 

prawda. Ale dodajmy do tego Jego dzisiejsze objawienie pełni Swej wspaniałości, gdyż Pan 

właśnie przemienia się i pokazuje, jaki On jest w istocie (choć i tak po ludzku dostrzeżemy 

jedynie tego nędzny ułamek). Pełny mocy i chwały. Siedzący na tronie z ognistych płomieni, 

wśród płonącego ognia, ze służącymi Mu tysiącami zastępów, na którego imię zgina się każde 

kolano. Wychodzący poza wszelkie wyobrażenia ludzkie, wypełniający wszelkie definicje 

doskonałości. I to właśnie taki jest nasz Bóg! I to właśnie taki, pełen mocy Bóg nie pragnie 

w świecie niczego więcej, niż Twojego szczęścia. 
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Lb 11, 4b-15; Ps 81 (80), 12-17 (R.: por. 2a); {Mt 4, 4b}; Mt 14, 13-21 

Jezus pragnie nas karmić tym samym, niezmiennym Ciałem każdego dnia. Pytanie jak ja 

odpowiadam na to zaproszenie. Czy nie spowszedniał mi ten pokarm tak samo jak Izraelitom? 

Czy korzystam z bogactwa, jakie zostawił Jezus? Czy jest we mnie ciągły głód za Bożym 

pokarmem czy póki co zapycham się bezwartościowymi fast-foodami? Może dziś jest czas 

zacząć Boże odżywianie? 
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Wsp. św. Dominika, prezbitera 
Lb 12, 1-13; Ps 51 (50), 3-7.12-13 (R.: por. 3a); {Por. J 1, 49b}; Mt 14, 22-36 

Spójrz najpierw na siebie. Strasznie to trudne bo super ostro widzimy upadek innych, ich niemoc 

i małość. A tymczasem dziś Pan Bóg zwraca uwagę na tego, który był bardzo pokorny, wierny 

i skromny. To cechy, które trudno jest wypracować a jeszcze trudniej zachować. Popatrz na 

siebie, postaraj się, módl się za innych, módl się o swoją wytrwałość, a Pan Bóg wynagrodzi Ci 

Twoją wierność. 
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Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki europy 
t6: Oz 2, 16b.17b.21-22; Ps 45(44), 11-12.14-17 (R.: 11a); {-}; Mt 25, 1-13 lub Mt 16, 24-27 

Rób zapasy – gromadź jak najwięcej ufności, miłości, wdzięczności wobec Boga, kiedy tylko 

możesz. Nigdy nie wiesz, co cię czeka ... Wyruszasz w podróż, o której nie wiesz, ile będzie 

trwała i gdzie cię doprowadzi. Miej zapasy, bo kiedy znajdziesz się na pustyni – przetrwasz. 
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Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika 
t6: Mdr 3, 1-9 (2 Kor 9, 6-10); Ps 112 (111), 1-2.5-9 (R.: por. 9a); {J 12, 26}; J 12, 24-26 

Boimy się obumierania, bo zakłada ono, że coś tracimy. Znajdujemy się w jakimś stanie, który 

się zmieni. Kurczowo trzymamy się rzeczy, które znamy, ale Pan Jezus zawsze chce nas 

prowadzić dalej. Chce nas bardziej obdarować, pokazać nam coś jeszcze piękniejszego niż 

wszystko co znamy. Musimy tylko Mu zaufać i pójść w nieznane. 
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Wsp. św. Klary, dziewicy 
Pwt 4, 32-40; Ps 77 (76), 12-16.21 (R.: por. 12b); {Mt 5, 10}; Mt 16, 24-28 

Pamięć jest często darem niedocenianym, zauważanym dopiero, gdy zaczyna szwankować. Bóg 

obdarzył nas pamięcią nie tylko po to, byśmy mogli funkcjonować na co dzień, pamiętać 

o godzinie spotkania i położeniu auta na parkingu. Dar pamięci pozwala nam poznać Jego – 

przypominać sobie i rozważać, co nam powiedział w Swoim Słowie, jakie cuda uczynił 

w naszym życiu, jak towarzyszył nam w trudnych chwilach – a przez to coraz bardziej ufać 

i budować z Nim coraz głębszą relację.  
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Pwt 6, 4-13; Ps 18 (17), 2-4.47.51ab (R.: 2); {Por. 2 Tm 1, 10b}; Mt 17, 14-20 

Pan dziś w pierwszym czytaniu daje nam obietnicę, że jeśli pójdziesz za Jego Słowem, będziesz 

nim żył, będziesz miał je w pamięci każdego dnia. Da ci to wszystko o co nawet nie ośmielasz 

się prosić. Bóg to obiecał i tego nigdy nie zmieni. Będzie ci błogosławił każdego dnia. 
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19. Niedziela zwykła 
1 Krl 19, 9a.11-13a; Ps 85 (84), 9ab.10-14 (R.: por. 8); Rz 9, 1-5; {Por. Ps 130 (129), 5}; Mt 14, 22-33 

Czy masz w sobie tyle wiary, by jak Piotr chodzić po wodzie? Czy masz w sobie odwagę, by 

w ogóle zdecydować się na wyjście z łodzi, na której jesteś w bezpiecznej grupie? W których 

miejscach swojego życia powinieneś szczególnie wykonać taki ruch? Módl się o wiarę oraz 

otwarte oczy i serce. 
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Wsp. św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika 
[rano] Pwt 10, 12-22; Ps 147B, 12-15.19-20 (R.: por. 12a); {Por. 2 Tes 2, 14}; Mt 17, 22-27 

Czego żąda od ciebie Pan, Bóg twój? Tylko tego, byś … Tylko? Czy to aby nie za wiele? Jak 

brzmią słowa Mojżesza w naszych, „współczesnych” uszach. Czy nie rodzą one buntu? Jak to, 

nam, wolnym ludziom ktoś nakazuje służyć, słuchać, miłować, chodzić drogami, … 
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Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej Zwycięskiej, głównej Patronki diecezji 
warszawsko-praskiej 
t6: 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 na mocy zbawczego dzieła swego Syna nie zaznała śmierci. A jednak nie jest taką 

Królową, która wynosi się nad innych. Maryja, trochę na przekór swoim tytułom królewskim, 

jest w królowaniu całkowicie podobna do Syna. Ona króluje w służbie, w działaniu dla innych. 

Biegnie do Elżbiety by pomóc tej starszej kobiecie w trudach błogosławionego stanu. Pierwszy 

i największy tytuł Maryi to Służebnica Pańska. I ty i ja możemy tak jak Ona już dziś sprowadzać 

Niebo na ziemię poprzez pomoc drugiemu człowiekowi, życzliwość i dobre słowo. 
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Pwt 34, 1-12; Ps 66 (65), 1b-3a.5.8.16-17 (R.: por. 20a i 9a); {Por. 2 Kor 5, 19}; Mt 18, 15-20 

Jezus w dzisiejszej Ewangelii zdaje sie mówić „Kiedy widzicie brak jedności – działajcie, 

zawalczcie o nią. Ale kiedy macie tę jedność, niech to nie będzie bierne. Proście wspólnie, bo 

Ojciec chce dać wam wiele”. 
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Wsp. św. Jacka, prezbitera 
Joz 3, 7-10a.11.13-17; Ps 114 (113A), 1b-6 (R.: por. Wj 15, 1bc); {Ps 119 (118), 135}; Mt 18, 21 – 19, 1 

Kiedy kapłani niosący Arkę Przymierza weszli do Jordanu, wody się rozstąpiły. Obecność Pana 

zmieniła bieg rzeki. Jakie miejsca, jakie konkretne sprawy w Twoim życiu potrzebują obecności 

Pana? Co wymaga zmiany, dotknięcia Boga? Jaka relacja potrzebuje przebaczenia, do którego 

wzywa dzisiaj Ewangelia? 
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Joz 24, 1-13; Ps 136 (135), 1b.2a.3.16a.17a.18.21a.22a.24; {Por. 1 Tes 2, 13}; Mt 19, 3-12 

Panie, proszę strzeż mnie przed „zatwardziałym sercem”. Strzeż mnie przed myślami 

nieżyczliwymi i słowem przekleństwa i lekceważenia. Strzeż mnie od mojej przewrotności 

i kombinowania, szukania swoich wygodnych rozwiązań a nie Twojej woli.  
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Joz 24, 14-29; Ps 16 (15), 1b-2a.5.7-8.11 (R.: por. 5a); {Por. Mt 11, 25}; Mt 19, 13-15 

„Zawsze jednak musisz komuś służyć/Może to być diabeł lub może być Bóg/Musisz komuś 

służyć” – za Bobem Dylanem śpiewa Mate.o. Ostatecznie innego wyboru nie ma. Chcesz służyć 

Bogu? Naśladować Chrystusa Sługę? Czy Twoja formacja zmierza(ła) do diakonii? Jakiej? 
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20. Niedziela zwykła 
Iz 56, 1.6-7; Ps 67 (66), 2-3.5.8 (R.: por. 4); Rz 11, 13-15.29-32; {Por. Mt 4, 23}; Mt 15, 21-28 

Pan Jezus został posłany by nawrócić Izraela. Jednak już wcześniej prorocy mówili o Mesjaszu, 

który zjedna sobie wszystkie narody. Pan Jezus rozpoczął to zadanie poprzez uczniów, którzy 

poszli na cały świat i wciąż je wypełnia, kiedy ty i ja aktywnie służymy tym, którzy Go nie 

znają. 
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Wsp. św. Piusa X, papieża 
Sdz 2, 11-19; Ps 106 (105), 34-37.39-40.43ab.44 (R.: por. 4); {Mt 5, 3}; Mt 19, 16-22 

Pismo mówi dziś o tym, jak to Pan wzbudzał, źle czyniącym Izraelitom, Sędziów – strażników 

praworządności i przymierza. I dziś, w Kościele, Pan powołuje takich proroków. I jest to bardzo 

ciekawe, że akurat w naszych czasach Pan stawia tych, którzy przypominają o słowach 

z dzisiejszej Ewangelii: „Idź, sprzedaj, co masz, rozdaj ubogim i chodź za mną”. To wołanie 

o potrzebę bycia miłosiernym słychać dziś wszędzie. Tylko czy ja chcę na nią odpowiedzieć? 
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Wsp. Najświętszej Maryi Panny, Królowej 
Sdz 6, 11-24a; Ps 85 (84), 9.11-14 (R.: por. 9); {Por. 2 Kor 8, 9}; Mt 19, 23-30 

Jak czuł się Gedeon, gdy objawił mu się Anioł Pana? Wszystko wokół niego wskazywało na 

marność i porażkę jego życia. Ta wizja była jednak wynikiem tylko ludzkiego spojrzenia. Pan 

widział jego życie zupełnie inaczej. Dlaczego się ociągasz, gdy sam Bóg zapewnia: „Pan jest 

z Tobą, dzielny wojowniku!”, „Idź z tą siłą, jaką posiadasz!”? „Pan-Pokój” wzywa, aby zrobić 

ryzykowny krok w ciemność, być może wbrew logice świata, ale z przekonaniem, że On jest 

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

Robotnicy szemrzący przeciw hojności gospodarza nie rozumieją, że na łaskę Pana nie trzeba 

zasłużyć własnym wysiłkiem. Co więcej – nie da się na nią zasłużyć. Ona po prostu uprzedza 

nasze czyny i decyzje. Im szybciej to zrozumiemy i przyjmiemy do serca, tym szybciej 

zaczniemy doświadczać łaski miłosiernego Ojca w sposób może do tej pory nam nieznany.  
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Święto św. Bartłomieja, Apostoła 
t6: Ap 21, 9b-14; Ps 145 (144), 10-13b.17-18 (R.: por. 12); {J 1, 49b}; J 1, 45-51 

To jeden z najbardziej pocieszających i czułych fragmentów Ewangelii. Widzimy w nim, że 

Jezus faktycznie zna nas tak jak tylko my siebie znamy. Że wchodzi w naszą intymność. Ten 

dialog potwierdza to, że Bóg jest Stwórcą potężnym, który zna swoje dzieci. Czy czasem nie 

tęsknimy, by i do nas przyszedł Jezus i powiedział nam co dzieje się w nas, by nas upewnił, że 

jest obecny? Prośmy dziś, by nas o tym przekonał. 
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Rt 1, 1.3-6.14b-16.22; Ps 146 (145), 5-10 (R.: por. 1b); {Ps 25 (24), 4b.5a}; Mt 22, 34-40 

Dla Rut naturalną konsekwencją relacji z Noemi było to, że nie zostawiła jej samej w trudnej 

sytuacji. Jak ja wypełniłem / wypełnię dzisiaj przykazanie miłości wobec tych, którzy zostali mi 

zadani? 
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Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej 
t6: Prz 8, 22-35 (Iz 2, 2-5); Ps 48 (47), 2-3ab.9-11.13-15 (R.: Jdt 15, 9d); Ga 4, 4-7; {Łk 1, 28}; J 2, 1-11 

Dzisiejsze Słowo stawia mnie w świetle prawdy o mojej tożsamości. Z jednej strony uczy mnie, 

jak być świadomym swojej wartości i godności, pokazuje, że jestem w planach Bożych od 

początku świata, jestem równie ważny w oczach Boga jak całe Jego stworzenie. Z drugiej zaś 

daje przykład, jak być pokornym przy Panu. Cały ten wzór spełnia się w osobie Maryi. Ze 

świadomości tego, kim jest Bóg i kim wobec tego jestem ja, rodzi się ta pewność wiary, która 

nawet w obliczu pytania budzącego wątpliwość („Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto?”) 

pozostaje niezachwiana („Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.”). 
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21. Niedziela zwykła 
Iz 22, 19-23; Ps 138 (137), 1b-3.6.8bc (R.: por. 8b); Rz 11, 33-36; {Mt 16, 18}; Mt 16, 13-20 

Pan czasem otwarcie mówi, jaki ma plan wobec niektórych ludzi. Nie unika wspominania 

o wydarzeniach trudnych, powodujących ból czy cierpienie, ale często obiecuje też radość 

i szczęście. Jak Ty byś się zachował, gdyby pewnego razu przyszedł do Ciebie Jezus z dokładną 

listą wydarzeń, jakie dla Ciebie planuje, osób i relacji, które chciałby, byś zawiązał, zbiegów 

okoliczności, jakie Ci się przytrafią? Czy nie pojawiłoby się może w Twoim sercu wewnętrzne 

„Panie, ale ja chciałbym, by to było zupełnie inaczej!...”? No i zupełnie inna sprawa – Pan o tym 

wszystkim mówi do Ciebie już teraz. Czy jesteś wyczulony na Jego głos? 
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Wsp. św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła 
1 Tes 1, 1-5.8b-10; Ps 149, 1b-6a.9b (R.: por. 4a); {Por. J 10, 27}; Mt 23, 13-22 

Pan Jezus dzisiaj bardzo mocno krytykuje postawę obłudy uczonych w Piśmie i faryzeuszów. 

Mogę się dzisiaj zastanowić czy nie zachowuję się podobnie. Czy moje zachowanie nie jest 

gorszące dla innych? Co, jeśli trzymam się mocno zasad swojej religii, jestem mocny 

w mówieniu rad i uczeniu prawidłowych zachowań, a moje czyny w ogóle o tym nie świadczą? 

Jezus podkreśla, że dla Niego najważniejsze jest Prawo Miłości, a nie prawo ustanowione przez 

ludzi. On tym Prawem Miłości pociągnął ze sobą wielu, a czy moja służba jest 

odzwierciedleniem Bożej Miłości i świadectwem dla innych? 



2
9
.0

8
 

Wsp. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela 
t6: Jr 1, 17-19; Ps 71 (70), 1-4a.5-6.15ab i 17 (R.: por. 15a); {Mt 5, 10}; Mk 6, 17-29 

Pięknie dziś pisze Prorok Izajasz. Wzywa do odwagi. Pisze nie tylko o Janie Chrzcicielu ale 

o każdym z nas. Myślałeś kiedyś o tym, że może Ci przyjść świadczyć o Chrystusie tak całkiem 

na serio i radykalnie? Tak z całą mocą aż do męczeństwa? Czy taka myśl Cię paraliżuje? Czy 

jesteś w stanie całkiem zaufać i stanąć w gotowości? Zaufaj, że Pan uczyni Cię „twierdzą 

warowną”. 
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1 Tes 2, 9-13; Ps 139 (138), 7-12b (R.: por. 1b); {1 J 2, 5}; Mt 23, 27-32 

Czy można uciec przed Bogiem? Dla tych, którzy utożsamiają Boga przede wszystkim ze 

sprawiedliwością, odpowiedź przecząca będzie wizją nieco przerażającą. Dla widzących w Bogu 

przede wszystkim miłość – zachwycającą. Świadomość braku ucieczki może wywoływać 

poczucie uwięzienia, bycia obserwowanym, ocenianym. Przypomnij sobie w krótkim rachunku 

sumienia, jakie twoje czyny zobaczył dziś Jezus? Czy na myśl o tym, rodzi się w tobie wstyd czy 

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

My, młodzi, mamy poczucie nieśmiertelności. Śmierć nas nie dotyczy, przemijanie nas nie 

dotyczy, na wszystko jeszcze mamy czas. Z wieloma rzeczami zwlekamy, bo mamy „pilniejsze 

sprawy”. Z nawróceniem, z modlitwą, z okazywaniem miłości najbliższym. Jakie Ty masz 

sprawy zostawione „na kiedyś”? Czy na pewno powinny być zostawione? 
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Wsp. bł. Bronisławy, dziewicy 
1 Tes 4, 1-8; Ps 97 (96), 1.2b.5-6.10-12 (R.: por. 12a); {Por. Łk 21, 36}; Mt 25, 1-13 

Któż z nas nie chciałby uczestniczyć w uczcie weselnej? Wszyscy wiemy, jak się na taką okazję 

przygotować. Inaczej jest z Królestwem Niebieskim – w końcu nikt z nas nie wie, jak będzie ono 

wyglądało. Co jest nam niezbędne do życia wiecznego? Tą oliwą, której zapas powinniśmy 

zawsze mieć, jest Miłość, którą otrzymaliśmy i mamy doskonalić. Nowy rok szkolny 

i formacyjny często łączy się z planami i postanowieniami. Niech nie zabraknie wśród dni 

najważniejszego – codziennego doskonalenia się w Miłości.  
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1 Tes 4, 9-11; Ps 98 (97), 1bcde.7-9 (R.: por. 9); {J 13, 34}; Mt 25, 14-30 

Dzisiejsza przypowieść nie jest, jak by się mogło nam wydawać o talentach, czyli 

o szczególnych umiejętnościach jakie posiadamy. Jest o pieniądzach i to nie wyobrażalnie 

dużych. Tak właśnie daje Bóg, nie wyobrażalnie dużo. Często zdarza się tak, że słyszymy, Bóg 

się o Ciebie troszczy, mając na myśli troskę duchową, czyli że mam możliwość pójścia do 

kościoła, na adoracje, na mszę, i to jest prawda. Ale Pan troszczy się też o Ciebie i materialnie, 

czyli o twoje mieszkanie, zdrowie, ubranie. Daje ci to wszytko, czy tylko potrafisz to przyjąć? 

 


