
 

  

 

  

 

 

Oremus 11.05.2014 – 14.06.2014 

 

Rozważania: Diakonia Szkoły Animatora, skład: DKS WPraga 
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4. Niedziela 

Wielkanocna  

Dz 2, 14a.36-41; 
Ps 23 (22), 1-6; 
1 P 2, 20b-25; 
J 10, 14; 

J10, 1-10 

Pan jest Twym Dobrym Pasterzem. Znasz Jego głos. Przypomnij 

sobie w modlitwie dziękczynnej Jego Słowa dla Ciebie: 

upomnienia, pocieszenia, objawienia Jego woli. Podziękuj za 

wszystkie „zielone pastwiska” Twego życia – nazwij je konkretnie. 

Ufnie oddaj mu wszystkie „ciemne doliny” – opowiedz Mu o nich 

i posłuchaj, co On o nich mówi. Jaką jesteś owcą w kontekście 

relacji z Pasterzem i Jego owczarnią – wspólnotą Kościoła? Jeśli 

trzeba – wróć do Pasterza, który oddał życie za owce (za Ciebie!). 
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Dz 11, 1-18; 
Ps 42 (41), 2-3, 
Ps 43 (42), 3.4; 
J 10, 11-18 

Jezus wciąż szuka sposobu, aby dotrzeć do każdego serca – aby 

Jego zbawienie stało się udziałem każdego człowieka. W Jezusie 

wszystko stało się nowe. Jego miłość interpretuje na nowo prawa 

i zasady od dawna nam znane. On nie trzyma się schematów. Jego 

postawa wobec nas nie jest wypełnianiem kontraktu najemnika. 

Jego miłości nie da się zamknąć w ramach listy praw i obowiązków. 

Ta miłość jest twórcza i przekracza wszelkie ludzkie pojmowanie. 
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Dz 11, 19-26; 
Ps 87 (86),  
  1a2.3a.4-7; 
J 10, 22-30 

Czy to, co robię ma znaczenie? Czy moja praca jest zauważana 

i doceniana? Czy ja sam staje się dzięki niej ważniejszy? Czy w ten 

sposób buduje się moja wartość? Takie pytania pojawiają się 

często w naszych głowach. Nawet w odniesieniu do posług, które 

wykonujemy we wspólnocie. Dzisiaj Pan kolejny raz przypomina, 

że Uczeń nie głosi siebie i swojej nauki. Jest sługą, a „sługa nie jest 

większy od swego pana, ani wysłannik od tego, który go posłał”. 

My, jako posłani do świadczenia o Bożej Miłości jesteśmy równi – 

jesteśmy sługami Jezusa Chrystusa. Odpowiedzialny, Animator, 

Uczestnik – jesteśmy równi w oczach Boga. 
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św. Macieja, ap. 

Dz 1, 15-17.  
  20-26; 
Ps 113; 
J 15, 9-17 

Maciej nie był letni – on mimo, że nie został wybrany do "wielkiej" 

dwunastki apostołów, nie zniechęcił się, nie obraził – miłość 

Jezusa, którą został obdarowany nie pozwoliła mu poczuć się 

gorszym, a przeciwnie – przynagliła go do bycia uczniem i trwania 

w Panu. To trwanie zostało nagrodzone w swoim czasie. 

Czy pozwalam Jezusowi troszczyć się o mnie i jednocześnie sam 

wkładam pracę w to, by dbać o swoją przyszłość? Czy trwam przy 

Jezusie stale, czy tylko, kiedy tego potrzebuję? Czy jestem teraz 

gotowy pójść tam, gdzie zaprasza mnie Bóg? 
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Dz 13, 13-25; 
Ps 89 (88), 2-3.  
  21-22.25.27; 
J 3, 15; 
J 13, 16-20 

Paweł i towarzysze będąc w synagodze wypowiedzieli słowa 

prostujące i wyjaśniające Żydom Prawdę Ewangelii. Gdzie jest 

moja synagoga? Miejsce, w którym głoszę radość i nadzieję 

Zmartwychwstania słowem, świadectwem życia? Miejsce, w którym 

mogę sprostować błąd w myśleniu mojego brata. Czy jestem 

obecny w tym miejscu, do którego zostałem posłany? Czy żyję 

w taki sposób, że ten kto mnie przyjmuje, przyjmuje Chrystusa? 
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św. Andrzeja 

Boboli 

Ap 12, 10-12a; 
Ps 34; 
1 Kor 1, 10-13.  
  17-18; 
J 17, 20-26 

Zachowanie jedności z ludźmi jak i z Bogiem z reguły nie jest 

zadaniem prostym. Jezus to wiedział dlatego dając Apostołom 

ostatnie instrukcje tak mocno wskazuje na jedność między sobą 

a Ojcem. „Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną 

tam, gdzie Ja jestem…” Jezus pragnie spotkania z Tobą, 

zjednoczenia w Eucharystii, bo z niej właśnie wypływa łaska 

jedności dla nas. Jak często jestem tam gdzie mój Bóg? 
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Dz 13, 44-52; 
Ps 98 (97), 1-4; 
J 6, 63b.68b; 
J14, 7-14 

"Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy". Przykład Filipa 

pokazuje, jak trudno być człowiekiem wiary. O ile łatwiej jest być 

człowiekiem pewności, opierającym swoje życie na niezbitych 

dowodach i niepodważalnych faktach. Na ile uznaję, że poznanie 

Boga jest budowaniem relacji, procesem i aktywnością mojej 

wiary? A na ile czekam na objawienie, które rozwieje wszelkie 

wątpliwości? I czy na pewno Bóg się nie objawia? Wybierz ze 

swojego dziś jedno zdarzenie, w którym dostrzegłeś działanie Boga 

i dziękuj za nie w prostocie nawróconych pogan z pierwszego 

Czytania. 
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5. Niedziela 

Wielkanocna  

Dz 6, 1-7;  
Ps 33 (32), 1-2.  
  4-5.18-19;  
1 P 2, 4-9;  
J 14, 1-12 

Mogę nie wiedzieć dokąd iść i mogę nie wiedzieć którędy ta droga 

prowadzi. Najważniejsze jest jednak z kim idę. Panie, przekonaj 

moje serce, że Twoja obecność wystarczy, daj mi uwierzyć 

w Twoje słowa "Niech się nie trwoży wasze serce" 
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Dz 14, 5-18;  
Ps 115 (113B),  
  1-4.15-16;  
J 14, 21-26 

Będąc świadkiem cudu, lud przypisuje moc Bożą Pawłowi 

i Barnabie. Nie przyjąwszy prawdziwie ich nauki wykorzystuje 

stare, znane sobie wcześniej pogańskie schematy i obyczaje 

wpasowując niewątpliwy cud i samych apostołów w ramy swojego 

przestarzałego myślenia. Może i we mnie funkcjonują podobne, 

nieaktualne schematy myślenia, które zamiast kierować serce do 

dziękczynienia Bogu za jego widoczne działanie, skłaniają je ku 

wątpliwym ludzkim siłom lub bożkom tego świata? 
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Dz 14, 19-28;  
Ps 145 (144),  
  10-13d.21;  
J 3, 15;  
J 14, 27-31a 

"(...) przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego". 

Zwycięstwem jest, gdy nie masz oczekiwań, a idziesz tam, gdzie 

mgła, jak mleko zasłania Ci czubki butów. Zwycięstwem jest, kiedy, 

chociaż gorycz zaciska Ci gardło, powiesz: Boże ratuj. 

Zwycięstwem jest przepłakana w samotności noc, po której widzisz 

dzień, jakbyś go przeżywał pierwszy raz. 
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Dz 15, 1-6;  
Ps 122 (121),  
  1-2.4-5;  
J 15, 1-8 

Metafora winnego krzewu przywodzi na myśl symbiotyczny 

związek. Jezus tak to zresztą wyjaśnia – trwajcie we mnie 

a będziecie obfitować, beze mnie uschniecie i precz Was wyrzucą. 

Jest w takiej bliskości i coś z bezpieczeństwa i coś z zależności. 

W dzisiejszej medytacji postaw sobie te dwa pojęcia – do którego 

Ci bliżej, a które rodzi w Tobie obawy? Jak to jest być latoroślą, 

odnogą, odroślą – czujesz zespolenie, które Cię uspokaja czy 

strach, że zostaniesz wchłonięty? Jak to się przekłada na relacje 

z Bogiem? 

 

 
Okres zwykły, tydzień X 
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NMP, Matki 

Kościoła 

(Rdz 3, 9-15.20) 
Dz 1, 12-14;  
Ps 87;  
J 2, 1-11  
(J 19, 25-27) 

Maryja troszczy się o potrzeby każdego z nas. Jest matką wrażliwą 

na nasze braki, smutki, znużenia, zniechęcenia. Wstawia się za 

nami do Syna, jednocześnie prosząc – „zróbcie wszystko, 

cokolwiek wam powie”. Sama rozważając Słowo Boga wie, jak 

ważne w życiu jest słuchanie głosu Boga, rozważanie Go, i bycie 

posłusznym Bożemu wezwaniu. Iść śladem Matki…. Czy chcę? 

Czy potrafię? Czy potrafię zaryzykować jak Maryja? 
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 1 Krl 17, 7-16; 
Ps 4;  
Mt 5, 13-16 

Bóg posłał Eliasza do wdowy i jej syna, by ich ocalić. Ciebie też 

Bóg posyła do konkretnych ludzi, byś jako światło i sól niósł im 

ocalenie. W modlitwie Bóg nadaje Ci smak, rozświetla Cię, byś był 

świadkiem na Jego chwałę. 
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1 Krl 18, 20-39; 
Ps 16 (15);  
Mt 5, 17-19 

Barnaba – był „człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego 

i wiary.” Tak opisuje go Pismo Święte i wskazuje, jak żył: 

dostrzegał działanie łaski Bożej, cieszył się nim i zachęcał innych 

do trwania w łasce. Jak bardzo może przemienić nasze życie 

postawa uważności na działanie Boga i cieszenia się nim. Ta 

radość, że „Bóg z nami po stronie życia” może nas uskrzydlić. 

Prośmy o nią Pana. Właśnie ta radość Ewangelii jest w nas 

źródłem głoszenia dobrej nowiny innym. 
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Jezusa Chrystusa 

Najwyższego 

i Wiecznego 

Kapłana 

Rdz 22, 9-18  
(Hbr 10, 4-10); 
Ps 40 (39),  
  7-11b.17;  
Flp 2, 8-9;  
Mt 26, 36-42 

Ofiara. Za każdym razem, gdy czytam fragment z Księgi Rodzaju 

rodzi się we mnie ogromny podziw. Jedyny, wyczekiwany, 

ukochany syn. Tak mało jest jeszcze we mnie ufności w Boży plan. 

Tak często uciekam od Jego woli. Czy jestem w stanie, w ufności 

Bogu, poświęcić to, co dla mnie najważniejsze – coś na co 

czekałem całe życie? Czy potrafię mówić za Jezusem: «Ojcze mój, 

jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się 

stanie wola Twoja!»? Bóg pragnie całkowitego oddania. Obiecuje 

Ci błogosławieństwo i potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie 

i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza. 
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1 Krl 19, 9a. 
  11-16;  
Ps 27 (26);  
Mt 5, 27-32 

Dziś Bóg stawia przede mną pytanie o to, co jest największym 

powodem do grzechu w moim życiu, co najbardziej oddala mnie od 

Niego, szczególnie w sferze czystości. Czy mam odwagę odciąć 

w moim życiu to, co powoduje, że robię źle, nawet jeśli byłaby to 

ręka, czy oko? Na ile moje przywiązanie do grzechu, wygody 

i przyjemności z nim związanych jest silniejsze, niż miłość 

Chrystusa? 

Proś Jezusa, aby dawał Ci odwagę zrywania z grzechem 

i z ogromną miłością przytulił Twoje słabe serce do Swojego – 

przepełnionego Miłością i przebaczeniem. 
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1 Krl 19, 19-21; 
Ps 16 (15);  
Mt 5, 33-37 

Pan dziś stawia przed nami pytanie o konsekwencję. Na ile jestem 

konsekwentny słowom, które wypowiadam, wezwaniom Pana, 

które miałem podjąć, zadaniom które zostały mi powierzone? 

Jakich środków motywacji potrzebuję, aby czynić ciałem to czego 

chce duch? Elizeusz był gotów na powołanie – nowe zadanie – 

i podjął je bez zwłoki, zostawiając to co było już nieistotne. 
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Dz 28, 16-20. 
  30-31;  
Ps 11 (10),  
  4.5.7;  
J 16, 7.13;  
J 21, 20-25 

Być może czujesz się czasem zagubiony. Nie wiesz co będzie. Nie 

masz planu na przyszłość, a jeśli masz to wydaje Ci się on nie do 

końca pełny. Być może masz poczucie, że stać Cię na więcej, ale 

nie wiesz czemu coś nie pozwala Ci żyć w pełni. Może zadajesz 

sobie pytanie jak św. Piotr „Panie, a co z tym będzie?” Co będzie 

z moim życiem? Co będzie ze mną? Gdzie widzisz mnie 

w przyszłości? Którą drogę powinienem wybrać? Jezus nie 

pozostawia tych pytań bez odpowiedzi. Posyła Światło – Ducha 

prawdy, który doprowadzi do całej Prawdy. Proś dziś o Ducha 

Świętego i uwielbiaj Jezusa, bo gdy Jezus zostanie w Tobie 

uwielbiony Duch Święty stanie się Twoim udziałem i objawi Ci 

wszystko czego potrzebujesz. 
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Niedziela 

Zesłania Ducha 

Świętego 

Dz 2, 1-11;  
Ps 104 (103),  
  1ab.24ac. 
  29b-31.34;  
1 Kor 12,  
  3b-7.12-13;  
J 20, 19-23 

„Duch w człowieku jest przede wszystkim sprawcą wiary. Wiara 

pozwala człowiekowi przyjąć słowo Boże właśnie jako słowo Boże, 

słowo wiążące, zobowiązujące, słowo żywej Osoby, która przez to 

słowo objawia siebie człowiekowi i chce mu dać siebie w zamian za 

wzajemne oddanie siebie. Dzięki wierze człowiek rozpoznaje 

różnicę pomiędzy życiem według ciała, według własnych planów 

i ambicji, a życiem według planów Boga.(...) Duch jest w nas także 

sprawcą jedności między światłem i życiem, między tym, co 

poznaliśmy jako światło przychodzące od Boga, a naszym 

dążeniem i postępowaniem (...)” (ks. Blachnicki).  

Gdzie dziś potrzebuję darów Ducha Świętego? 
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Dz 15, 7-21;  
Ps 96 (95),  
  1-3.10;  
J 10, 27;  
J 15, 9-11 

Któż z nas nie ma sentymentu do czasów dzieciństwa i wczesnej 

młodości. Ileż to razy zdarzyło nam się wypowiedzieć 

sakramentalne „za moich czasów…” było inaczej, w domyśle – 

lepiej. Tak. Za naszych czasów na pewno było lepiej… I być może 

jest też w nas pragnienie, by kolejne pokolenia młodych – nieco na 

siłę wpisywać w dobrze nam znane i oswojone ramy. Tymczasem 

Pan „wszystko czyni nowe”, nieustannie. Zatem nowe może też 

mieć sposoby powoływania swoich uczniów. I do ich odkrywania, 

nieustannego poszukiwania zaprasza nas – skoro chcemy być jego 

narzędziami. Pan wyrywa nas dziś z komfortu zamykania się w tym 

co nam dobrze znane i sprawdzone. Wszak zdobywanie Królestwa 

niekiedy jest dokonywane gwałtem. Przede wszystkim jednak 

miłością. 
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Dz 15, 22-31; 
Ps 57 (56), 8-12; 
J 15, 12-17 

Animator to człowiek szczególnie wybrany przez Boga i powołany 

by kochać, zwłaszcza tych którzy o Bogu nie słyszeli lub noszą 

w sobie Jego nieprawdziwy obraz. Animator to człowiek, który ma 

za zadanie ukazać Prawdę, a jedyną Prawdą jest Jezus. Dlatego 

animator powinien na wzór umiłowanego ucznia – św. Jana, 

zawsze wsłuchiwać się w bicie serca Pana, słuchać Jego głosu 

i objawiać Prawdę braciom. Połóż dziś głowę na sercu Jezusa 

i wsłuchaj się w pragnienia Pana. 
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Dz 16, 1-10;  
Ps 100 (99), 1-5; 
Kol 3, 1;  
J 15, 18-21 

Chrześcijanin to człowiek podporządkowujący swoje życie, swoje 

plany wezwaniom Ducha Świętego, Ducha Chrystusa. Uczniowie 

zmieniali trasy podróży, zamiary – będąc właśnie posłusznymi 

wezwaniom Ducha Świętego. Czy jest we mnie gotowość pójścia 

w innym kierunku niż zamierzałem/am – właśnie ze względu na 

wezwanie Ducha Świętego? Czy jestem wrażliwy/a na Jego 

wezwania? 
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6. Niedziela 

Wielkanocna  

Dz 8, 5-8.14-17; 
Ps 66 (65), 1-3a.  
  4-7a.16.20; 
1 P 3, 15-18; 
J 14, 23; 

J 14, 15-21 

Jak kocham Boga? Czy radością jest dla mnie spełnianie Jego 

próśb, przykazań, dzięki którym jestem bliżej Niego?  

Doświadczyć bliskości Boga, to przyjąć dar Ducha Świętego, 

dostrzegać Jego obecność w moim życiu.  

Czy wzywam Ducha Świętego do mojej codzienności? Czy wierzę 

w Jego obecność i działanie? 
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Dz 16, 11-15;  
Ps 149, 1-6a.9b; 
J 15, 26 – 16, 4a 

Proś Pana, by jak Lidii otworzył Twe serce, byś uważnie słuchał 

Jego Słowa. Ono, jak ją, może otworzyć Cię na Boga i na braci. To 

Słowo buduje Ciebie, ale także buduje wspólnotę (Kościół!), której 

i Ty i bracia (i siostry) bardzo potrzebujemy, bo każdy może 

doświadczać załamania w wierze i mniejszego czy większego 

prześladowania. Proś Ducha Świętego, by uzdalniał Cię do 

świadectwa codzienności i przezwyciężania trudności. 
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Dz 16, 22-34;  
Ps 138 (137), 1-
3.7c-8;  
J 16, 7.13;  
J 16, 5-11 

To Duch Boży przemienia ludzkie serca i zwraca je ku wierze. To 

On „dokonuje za nas wszystkiego” i „pomnaża moc naszych dusz”. 

Sam Jezus wskazuje na wielką potrzebę naszego życia 

w obecności Ducha Świętego. Cokolwiek czynimy, pamiętajmy, że 

dobro pochodzi z Jego łaski. Nie do nas należą owoce, ale do 

Niego. Wskazujmy więc i my wobec innych na potęgę działania 

Ducha w naszym życiu. 
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Dz 17, 15.22 – 
18, 1; 
Ps 148, 1-2.  
  11-14a;  
J 14, 16;  
J 16, 12-15 

Jezus zapowiada uczniom przyjście Ducha Świętego. To On 

doprowadzi ich do całej prawdy. Zostaje nazwany Duchem Prawdy 

w przeciwstawieniu do szatana, który jest ojcem kłamstwa. 

Działanie Ducha to przezwyciężanie kłamstwa w moim życiu 

i doprowadzenie mnie do życia w Prawdzie. Duch Święty, jako 

przewodnik na drodze, wskazuje kierunek i prowadzi do głębszego 

poznania prawdy o Bogu, bliźnim, ale także o mnie samym. 

Wsłuchaj się w głos Ducha Prawdy – czy potrafisz Go przyjąć? 
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Dz 18, 1-8;  
Ps 98 (97), 1-4;  
J 14, 18;  
J 16, 16-20 

Nie możemy patrzeć na krzyż w odłączeniu od zmartwychwstania. 

Wielki Post trwał czterdzieści dni – tyle trwaliśmy 

w postanowieniach i zadumie. Czy wielokrotnie więcej czasu 

potrafię poświęcić na radowanie się zmartwychwstaniem? Jezus 

mówi dziś swoim uczniom, że jeszcze chwila i nie będą Go 

oglądać, a potem powtórnie zobaczą, a smutek ich zamieni się 

w radość. Czy wierzę, że każdy krzyż w moim życiu prędzej, czy 

później przemieni się w chwalebny znak zwycięstwa i doprowadzi 

do zwycięstwa życia nad śmiercią? 
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Dz 18, 9-18;  
Ps 47 (46), 2-7;  
J 16, 28,  
J 16, 20-23a 

Ból fizyczny rodzącej kobiety okazuje się być mało istotny wobec 

radości z narodzin człowieka. Chrystus dziś zapewnia nas, że trudy 

które napotykamy są nieporównywalnie mniejsze niż łaska i radość, 

które idą w ślad za nimi: „radości waszej nikt nie zdoła wam 

odebrać”. Św. Paweł podjął wyzwanie i mimo lęku przed 

czyhającymi Żydami śmiało głosił Słowo, bo podobnie jak my 

otrzymał obietnicę łaski. I Pan tej łaski dotrzymał.  

Co dziś jest moim trudem, cierpieniem? Jak bardzo utrudnia mi to 

życie? Jaką wielką łaskę przygotował dla mnie Pan, jeśli przy niej 

to zmaganie ma stać się tak mało ważne? 
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Nawiedzenie 

NMP 

Rz 12, 9-16b;  
Ps: Iz 12, 2-6;  
J 16, 23b-28 

W dzisiejszych czytaniach dostajemy jak gdyby „instrukcję” 

współpracy z Pocieszycielem. Katalog poleceń z pierwszego 

czytania nie byłby możliwy do wypełnienia gdyby nie Duch, który 

daje nam swoje dary. To dzięki poddaniu się mocy Parakleta 

Maryja była zdolna wypełnić powołanie, które dał Jej Pan i stała się 

dla nas wzorem. Uczmy się od niej zawierzenia Duchowi. „Wiatr 

wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd 

przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się 

z Ducha” (J 3, 8) 
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Niedziela 
Wniebowstąpienia 

Pańskiego 

Dz 1, 1-11;  
Ps 47 (46), 2-3. 
  6-9;  
Ef 1, 17-23;  
Mt 28, 16-20 

Dziś jest Twój dzień! Dzień Dziecka Bożego! Dziś Ojciec chwały 

obdarowuje cię duchem mądrości i objawienia, żebyś mógł głębiej 

Go poznawać, odnajdywać swoją tożsamość w Nim samym 

i szukać podobieństwa do Niego. Przyjrzyj się też dziś swojemu 

bratu – Chrystusowi. Dziś Kościół świętuje Jego bycie ponad 

wszystkim, co ciebie przygniata – władzą, mocą, zwierzchnikami. 

Pomyśl o tych, którzy w jakikolwiek sposób sprawują nad tobą 

władzę, od których jesteś zależny i módl się za nich, aby potrafili 

uczyć się od Tego, który jest ponad wszelką władzą. 
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Dz 19, 1-8;  
Ps 68 (67), 2-5c. 
  6-7b;  
Kol 3, 1;  
J 16, 29-33 

„Jam zwyciężył świat”. Mimo ucisku, który Jezus zapowiada, 

jakiego mogę doznawać, najważniejsze jest to, że On mnie chroni. 

To On staje między mną a światem i On jest większy niż ucisk. 
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Dz 20, 17-27;  
Ps 68 (67),  
  10-11.20-21;  
J 14, 16;  
J 17, 1-11a 

Św. Paweł jest świadom wielkości dzieł, których dokonywał, w które 

był zaangażowany oraz ogromu swojej dotychczasowej 

apostolskiej posługi i wyraźnie o tym mówi. A przecież trudno 

oskarżyć go o pychę czy brak pokory. Po pierwsze dlatego, że jest 

świadom, iż ta misja pochodzi od samego Chrystusa i właśnie dla 

Niego ją wykonuje. Po drugie, wie o czekających trudnościach, 

a inne ma już za sobą. I wcale go nie załamały. Czy jest mi blisko 

do św. Pawła, czy też dostrzegam bardziej różnice? 
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Dz 20, 28-38;  
Ps 68 (67),  
  29-30.33-36c;  
J 17, 21;  
J 17, 11b-19 

„Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata”. Nigdy nie ma 

wystarczająco modlitwy. Nigdy nie ma wystarczająco uwagi 

i czujności. Nigdy nie ma wystarczająco odwagi, w zderzeniu ze 

światem. „(...) przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze 

łzami upominać każdego z was”. 
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Dz 22, 30.  
  23, 6-11;  
Ps 16 (15), 1-2a.  
  5.7-11;  
J 17, 20-26 

Jest w tej modlitwie Jezusa do Ojca szaleństwo kochającego! Kto 

jeszcze tak się za nami wstawia, kto przedstawia nas w tak 

korzystnym świetle? Jakie jest Wasze doświadczenie? Kto za 

Wami tak gorliwie prosi? Tylko ten, co kocha, potrafi z taką pasją 

udowadniać, że też jesteśmy warci kochania. Tylko ten, kto kocha, 

potrafi tak dbać o bezpieczeństwo i nie swój komfort (prośba 

o jedność). Jezus w Ewangelii tak błaga Ojca za mną, za Tobą, za 

nami! Jezus kocha – mnie, Ciebie, nas! 
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Dz 25, 13-21;  
Ps 103 (102),  
  1-2.11-12. 
  19-20b;  
J 14, 26;  
J 21, 15-19 

Tylko dokąd? Gdzie mam iść Panie? Jakimi drogami? Rozeznanie 

Jego Woli – odkrywanie tajemnicy powołania. Trudny i bolesny 

niekiedy temat. Nie ma prostych rozwiązań… Dziś pomyślałem, że 

być może z rozeznawaniem jest tak jak z wchodzeniem na wysoki 

szczyt. Za każdym razem kiedy wybieram się na Świnicę, gdy staję 

u jej stóp myślę, że nie dam rady. Tymczasem droga na szczyt 

składa się po prostu z kilku tysięcy pojedynczych kroków. Może 

rozeznanie też się z nich składa. Może trzeba najpierw zapytać 

Pana dokąd mam iść dziś wieczorem i jutro. I nieco się 

porozglądać dookoła i w głąb swojego serca i pragnień w nim 

złożonych. A potem, gdy się już tam dojdzie zadać te same pytania 

jeszcze raz, i jeszcze… 

 


