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Rozważania: Diakonia Szkoły Animatora, skład: DKS WPraga 

1
0
.0

5
 6. Niedziela Wielkanocna. 

Dz 10, 25-26.34-35.44-48; Ps 
98 (97), 1-4 (R.: por. 2b); 1 J 
4, 7-10; {J 14, 23}; J 15, 9-17 

„Bóg naprawdę nie ma względu na osoby". Jak ja realizuję swoje apostolstwo? 

Pozwalam się posłać do tych, których uważam za „pogan"? 
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Dz 16, 11-15; Ps 149, 1-6a.9b 
(R.: por. 4a); {J 15, 26b.27a}; 
J 15, 26 - 16, 4a 

Droga z Jezusem nie jest łatwa. Mówi o tym sam Chrystus. Pojawiają się 
przeciwności. Trudy dnia zdawałoby się – przygniatają. 

Ale jednak życie podejmowane z Bogiem i dla Boga jest drogą rozwoju. 

Chrystus posyła mi Ducha Świętego. Mogę Go wzywać każdego dnia, 
w każdej chwili, szczególnie w momentach podejmowania decyzji, kiedy nie 

wiem gdzie się udać. Duchu Święty Ty naucz mnie, poprowadź mnie, … 
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Dz 16, 22-34; Ps 138 (137), 1-
3.7c-8 (R.: por. 7c); {J 16, 
7.13};  
J 16, 5-11 

„Zadrżały fundamenty więzienia, wszystkie bramy się otwarły i ze wszystkich 
opadły kajdany.” Wspomożyciel przychodzi. „Gdzie Duch Boży – tam jest 

wolność”. Wolność od strachu, wolność do miłości. Był w sercach Pawła 

i Sylasa – przyznając się, że są Rzymianami uniknęliby więzienia, 
wykorzystując trzęsienie ziemi uciekliby z niego. Oni jednak byli pełni Ducha 

– wolni i wyzwalający, czyli ewangelizujący. Od Pięćdziesiątnicy trwa czas 

Ducha Świętego. Czy jesteś na czasie? 
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Dz 17, 15.22-18,1; Ps 148, 1-
2.11-14a; {J 14,16};  
J 16, 12-15 

Kościół wspomina dziś Matkę Bożą z Fatimy. Dużo i pięknie mówi się 

o Fatimie, o pierwszych sobotach, o modlitwie za Rosję, ale co właściwie 

Maryja przekazała dzieciom? Wiesz? Czy jak Ateńczycy śmiejesz się 
z kolejnego kultu w Kościele? A może jest w Tobie postawa „posłuchamy 

innym razem”? Warto sięgnąć po teksty objawień, które wciąż są aktualne 

i wymagają od nas chrześcijan XXI w. konkretnych kroków ku Chrystusowi 
i Niepokalanej. 
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Święto św. Macieja Apostoła. 

Dz 1, 15-17.20-26; Ps 113 
(112), 1-8 (R.: por. 8); {J 15, 
16};  
J 15, 9-17 

„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem” – każda moja inicjatywa, 

także obecność i zaangażowanie w Kościele jest poprzedzone Bożym 

wybraniem, Jego inicjatywą. On pierwszy uprzedza i wyciąga rękę, zawczasu 
przygotowuje drogę, umożliwia owocowanie. Niech to przywraca właściwe 

proporcje i pobudza do wdzięczności. Szczególnie do dziękczynienia za wiarę 

i Kościół, które też są darem z Jego woli. 
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Dz 18, 9-18; Ps 47 (46), 2-7 
(R.: por. 8a); {J 16, 28};  
J 16, 20-23a 

Jaki jest teraz stan Twojego serca? Jesteś szczęśliwy i pełen pokoju, a może 

przeciwnie – przeżywasz smutek, lęk, niepewność? Nieważne co się dzieje – 

Jezus mówi dziś do Ciebie. Mówi o tęsknocie jaka powinna być w Twoim 
sercu. O tęsknocie spotkania Go twarzą w twarz. Czy odczuwasz ją? Czy jest 

w Tobie pragnienie całkowitego zjednoczenia się z Nim? 
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Święto św. Andrzeja Boboli, 
prezbitera i męczennika, 
patrona Polski. 

Ap 12, 10-12a; Ps 34 (33), 2-9 
(R.: 5b); [1 Kor 1, 10-13.17-
18]; {J 17, 19}; J 17, 20-26 

Różnorodność jest piękna. Ubogaca. Wprowadza świeżość. Potrafimy 

o różnorodności mówić pięknie, ale czy potrafimy odnaleźć w niej jedność? 
Czy różnica zdań, poglądów, pomysłów bardziej nas łączy czy dzieli? Jak ja 

dbam o to, by wśród wszystkich różnic nie zagubić wspólnego źródła i celu? 

By nie przysłoniły nam najważniejszego – Jezusa i głoszenia Jego miłości. Na 
różne sposoby, różnymi głosami, ale jednej i tej samej Miłości. 
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7. Niedziela Wielkanocna. 
Uroczystość 
Wniebowstąpienia 
Pańskiego. 

Dz 1, 1-11; Ps 47 (46), 2-3.6-9 
(R.: por. 6); Ef 1, 17-23; {Mt 
28, 19.20}; Mk 16, 15-20 

Wierzę. Co zatem ze znakami? Wyrzucaniem złych duchów, mówieniem 

nowymi językami, odpornością na jad i truciznę, przywracaniem zdrowia, … 
Czy nie mamy czasem wrażenia, że znaki towarzyszące pierwszym 

chrześcijanom uległy dewaluacji, że nie są już tak spektakularne? A może po 

prostu już ich brak? Czy rzeczywiście? Czy w naszej posłudze animatorskiej, 
w naszych rozmowach i działaniach nie możemy czasem odnaleźć pierwiastka 

darów, którymi służyli Apostołowie? 
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Dz 19, 1-8; Ps 68 (67), 2-
5ac.6-7b (R.: por. 33a); {Kol 3, 
1};  
J 16, 29-33 

Zwycięstwo Jezusa przemienia rzeczywistość, zmienia perspektywę patrzenia 
na to, co wydaje się niemożliwe. Zwycięstwo Jezusa pomaga przekroczyć 

granice, które zdają się nie do przejścia, w Tobie, w innych. W Jego 

zwycięstwie jest Twoja siła. Co dziś chciałbyś przekroczyć w swoim życiu? 
Co wydaje się Tobie nie do przejścia? Popatrz na krzyż – i zapytaj siebie 

jeszcze raz. Nie do przejścia? On zwyciężył świat. 
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 Dz 20, 17-27; Ps 68 (67), 10-

11.20-21 (R.: por. 33a); {J 14, 
16};  
J 17, 1-11a 

Dzisiejsze czytania przedstawiają Jezusa i św. Pawła, którzy z modlitwą na 

ustach idą na spotkanie śmierci. Dobrze wiedzą, że droga ta nie jest łatwa, ale 

zaraz za nią znajduje się wieczna radość na łonie Ojca. Czy i ja jestem gotów 
pójść dziś na spotkanie ze śmiercią? 
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Dz 20, 28-38; Ps 68 (67), 29-
30.33-36c (R.: por. 33a); {J 
17, 21};  
J 17, 11b-19; 

Każda parafialna wspólnota Ruchu jest jak rodzina – ma swoją historię, 

tradycję, styl, dynamikę. Troska o tę rodzinę-wspólnotę, którą dziś św. Paweł 

i Jezus Chrystus nam ukazują, powinna być nam bardzo bliska. Ludzie, 
których być może nie ma już w naszych wspólnotach dawali nam kiedyś swój 

czas i modlitwę – pełni troski, abyśmy bezpiecznie wzrastali w wierze. A teraz 

zabieganie o to, by członkowie naszej wspólnoty trwali zjednoczeni w wierze 
znajduje się w samym sercu naszej animatorskiej posługi. 
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Dz 22, 30; 23, 6-11; Ps 16 
(15), 1-2a.5.7-11 (R.: por. 1); 
{J 17,21};  
J 17, 20-26 

„Być jedno” – zastanawiałeś się kiedyś co znaczy, co to jest za stan? Czy to 

wiąże się dla Ciebie z poczuciem ulgi czy zagrożenia? A może czymś innym 
jeszcze ... Zastanów się dziś, czy w tym Słowie jest dla Ciebie nadzieja czy 

zagrożenie, że Jezus opowiadając o swoim byciu jedno z Ojcem, zaprasza Cię 

do tego stanu. Być może w tej odpowiedzi znajdziesz przyczynę, dla której 
wciąż trudno Ci przylgnąć do Niego. Jezus mówi: „oni Cię nie poznali” – czy 

to o Tobie? 
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 Dz 25, 13-21; Ps 103 (102), 1-

2.11-12.19-20b (R.: por. 19a); 
J 14, 26;  
J 21, 15-19 

Piotr oddał Jezusowi całe swoje życie. Ile ja jestem w stanie oddać do 

dyspozycji Jezusa? – „Ty wiesz że Cię kocham” – „Pójdź za mną!” 
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Msza ranna 
Dz 28, 16-20.30-31; Ps 11 
(10), 4.5.7 (R.: por. 7b); {J 16, 
7.13};  
J 21, 20-25 

Jest tylu ludzi, których losem się przejmujesz. Pamiętasz, że Bóg ma dla 

każdego doskonały plan Zbawienia. Jednak czasem zapominasz, że taki plan 
Bóg przygotował także dla Ciebie! Jezus mówi „Ty pójdź za mną!”. TY. Ty 

jesteś zdolny do tego, by świadczyć o Nim. Nawet wtedy, gdy jesteś skuty 

kajdanami... 
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Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego. 

Msza w dzień 
Dz 2, 1-11; Ps 104 (103), 
1ab.24ac.29b-31.34 (R.: por. 
30); 1 Kor 12, 3b-7.12-13;  
J 20, 19-23 

„Pokój Wam!” – mówi Jezus. Czy już to usłyszałeś? Czy słyszysz to dziś? Co 

to dla Ciebie znaczy? I mówi: „Weźmijcie Ducha Świętego”. Czy otworzyłeś 

swoje ręce, swoją głowę, swoje serce w końcu na to, co ten Duch dla Ciebie 
przynosi? Czy wziąłeś Go, przyjąłeś i trwasz w Nim? Czy ta pewność, że 

Duch Święty, Duch Boży został Tobie właśnie dany rozlewa w Twoim sercu 

nadzieję życia wiecznego w pełni szczęścia i już teraz radość obcowania 
z Bogiem? 

  VIII Tydzień zwykły 
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Święto Najświętszej Maryi 
Panny, Matki Kościoła. 

Rdz 3, 9-15.20; Ps 87 (86), 1-
3.5-6 (R. 1:por. Ps 45, 6a; 
albo 2: Jdt 15, 10d); [Dz 1, 12-
14]; {Łk 1, 28}; J 2, 1-11 lub  
J 19, 25-27 lub Łk 1, 26-38 

Pamiętasz drugi z Drogowskazów? „Niepokalana jest dla mnie 

najdoskonalszym wzorem Nowego Człowieka, oddanego całkowicie w Duchu 
Świętym Chrystusowi, Jego słowu i dziełu; dlatego oddaję się Jej, rozważam 

z Nią w różańcu tajemnice zbawienia i naśladuję Ją.” Na Drodze Nowego 

Człowieka Maryja to drogowskaz, który pozostaje w cieniu. I to jest wzór. 
Być zawsze na drugim miejscu. 
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Wsp. św. Filipa Nereusza, 
prezbitera. 

Syr 35, 1-12; Ps 50(49), 5-
8.14.23 (R.: por. 23b); {por. Mt 
11, 25}; Mk 10, 28-31 

Często mówi się, że Pan Bóg nie jest „sklepem”, że nie zawsze dostajemy to, 

o co prosimy. Dzisiejsze czytania tłumaczą, że Pan Bóg działa w inny sposób 
– przyjmuje naszą hojność i w zamian obdarowuje nas w sposób 

niewspółmiernie większy. A ile ja umiem dać z siebie? Ile daję z siebie 

w domu, pracy, szkole? Jaka jest moja hojność? 
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Syr 36,1.4-5a.10-17; Ps 79, 
8.9.11.13; {Mk 10, 45};  
Mk 10, 32-45 

Kto by między Wami chciał stać się wielkim, niech będzie sługą waszym – 
słowa wypowiadane przy błogosławieństwie animatorów: „Pragnę służyć” – 

jeszcze po wielu latach brzmią mi w sercu. Wracam do nich za każdym razem, 

gdy zastanawiam się jak czuć się spełnionym w życiu, jak czuć, że znajduję 
się „na swoim miejscu”. I w jakiś sposób te słowa wciąż są aktualne, wciąż 

nadają mi właściwy kierunek. 
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Święto ku czci Jezusa 
Chrystusa Najwyższego i 
Wiecznego Kapłana. 

Jr 31, 31-34 lub Hbr 10, 11-18; 
Ps 110 (109), 1bcde.2-3 (R.: 
por. 4b); {Hbr 5, 8-9};  
Mk 14, 22-25 

Nowe przymierze, o którym mówi prorok Jeremiasz to ofiara doskonała, 
złożona przez Jezusa Chrystusa. A każdy kapłan w swej służbie mi o tym 

przypomina. Uwielbiam Boga za każdego spotkanego księdza – przy kratce 
konfesjonału, przy ołtarzu, spotkanego na ulicy z różańcem, tych co mądrze 

mówią, tych zmęczonych pracą i tych, którzy zagubili się w życiu. Wszyscy 

oni potrzebują mojej modlitwy. 
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Wsp. św. Urszuli 
Ledóchowskiej, dziewicy. 

Syr 44, 1.9-13; Ps 149, 1-
6a.9b (R.: por. 4a); {J 15, 16}; 
Mk 11, 11-25 

Prosić Jezusa z wiarą, bez targowania się. Czy potrafię? Prosić bez 
oczekiwania, że Pan Bóg zrobi coś po mojemu, według mojego planu. Prosić, 

pozwalając jednocześnie, by Bóg przemieniał moje serce według Swojej woli 

oczyszczając je i otwierając na przebaczenie. 
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 Syr 51, 12-20; Ps 19, 8-11; 

{Hbr 4, 12};  
Mk 11, 27-33 

Formacja faryzejska nie podobała się Jezusowi. Formacja oazowa Mu się 

podoba. Jak przeżywasz swoją podstawową / diakonijną / permanentną 

formację? Jak gorliwie się o nią troszczysz? Na ile owocuje ona w Tobie 
wzrostem mądrego, prawego, Bożego, nowego człowieka? 
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9. Niedziela zwykła. 
Uroczystość Najświętszej 
Trójcy.  

Pwt 4, 32-34.39-40; Ps 33 
(32), 4-6.9.18-20.22 (R.: por. 
12b); Rz 8, 14-17; {Ap 1, 8}; 
Mt 28, 16-20 

Maj kojarzy mi się w Kościele z komuniami. Ostatnio uczestniczyłam 
w I Komunii, co obudziło we mnie wspomnienie mojego pierwszego przyjęcia 

Chrystusa. W pamięci ożywiły się obrazy sprzed lat, dziecięce doświadczenie 

Pana Boga i cuda jakich doświadczyłam od tego czasu w swoim życiu. 
Historia obecności Jezusa w moim życiu utwierdza mnie w Bożym 

Dziecięctwie, w doświadczeniu mocy Ducha. A Ty, dostrzegasz Boże 

dziedzictwo w swoim życiu? „Poznaj dziś i rozważ, że Pan jest Bogiem”! 
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Wsp. św. Justyna, 
męczennika. 

Tb 1, 1a.2; 2, 1-9 Wlg; Ps 112 
(111), 1-6 (R.: por. 1a); {Ap 1, 
5a};  
Mk 12, 1-12 

Z jednej strony faryzeusze zrozumieli, że przeciw nim opowiedział tę 

przypowieść; a z drugiej pozostali głusi. Czy coś z tego wynikło? Dalej chcieli 

Jezusa pojmać i dalej toczyli wojnę z uporem krwawych rolników 
z przypowieści. Słuchanie i rozumienie jeszcze nie wystarczy – musi wszak 

owocować jakąś zmianą, weryfikacją, decyzją, choćby najmniejszą. Do jakiej 

decyzji o zmianie zaprasza mnie dziś Jezus? 
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Tb 2, 10-23 Wlg; Ps 112, 1-
2.7-9; {Por. Ef 1,17-18};  
Mk 12, 13-17 

„Oddajcie Cezarowi, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga”. Jest 

we mnie czasem pokusa, by oddać Cezarowi to, co należy do Boga lub Bogu 

to, co należy do Cezara. Żyć tylko światem zapominając o Jego Stworzycielu 
lub żyć tylko Bogiem, wspólnotą i nie wychodzić z przyjemnego ciepełka, 

które tu mam. Jezus, wystawiony na próbę przez faryzeuszów, zaznacza, że 

mamy obowiązki zarówno wobec Boga, jak i wobec świata. Czy widzę je 

w moim życiu? Potrafię je nazwać? Wypełnić? 
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Wsp. świętych męczenników 
Karola Lwangi i Towarzyszy. 

Tb 3, 1-11.24-25 Wlg; Ps 25 
(24), 2-7bc.8-9 (R.: por. 1b); {2 
Tm 1, 10b}; Mk 12, 18-27 

Dziś jesteśmy wzywani do modlitwy i zawierzenia. Tobiasz i Sara przeszli 

wiele. Ukojenie i pomoc znaleźli dopiero w modlitwie. Istnieje takie 

powiedzenie „Jak trwoga to do Boga”. A do kogóż innego mamy iść? Gdzie 
indziej mamy szukać pomocy i wsparcia? Bóg, jako dobry Ojciec, troszczy się 

o nas i pomaga w problemach. Nieważne jak błahe mogą się nam wydawać, 

nie bójmy się rzucić w Jego ramiona. 
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Uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa. 

Wj 24, 3-8; Ps 116B (115), 12-
13.15.16bc.17-18 (R.: por. 
13); Hbr 9, 11-15; {J 6, 51}; 
Mk 14, 12-16.22-26 

W naszych modlitwach często pojawia się pytanie do Boga o rozpoznanie 

Jego woli. Próbujemy usłyszeć ją w Słowie, poszukujemy znaków, … 
I dobrze. Jak widać On posługuje się czasem najbardziej prostymi 

wskazówkami – jak człowiek niosący dzban wody. Warto prosić i z wiarą 

wypatrywać Bożych znaków. 
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Wsp. św. Bonifacego, biskupa 
i męczennika. 

Tb 11, 5-17 Wlg; Ps 146 
(145), 1-2.6c.7-10 (R.: por. 
2a); {J 14, 23}; Mk 12, 35-37 

„Ty bowiem mnie ukarałeś i Ty mnie uleczyłeś” – choć trudno to zrozumieć 
i serce się buntuje to jednak, żeby coś zobaczyć lepiej, jaśniej, w innym 

świetle, trzeba czasem oślepnąć. Pochodzić w ciemności. Bóg jest tym, który 

wiary dochowuje na wieki. Nie zniechęcaj się, kiedy jest trudno, lecz właśnie 
wtedy chwal Pana, Stwórcę swego. Cuda się zadzieją. 
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Tb 12, 1.5-15.20 Wlg; Tb 13, 
2.6.7; {Mt 5, 3};  
Mk 12, 38-44 

„Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu.” – te słowa 

Archanioła Rafała powtarzamy w wielkopostnym responsorium liturgii 
godzin. Co prawda Wielki Post już dawno jest za nami, ale czy nie 

potrzebujemy dziś „uwolnienia od śmierci i oczyszczenia z każdego grzechu”? 

Co zatem z moją jałmużną? 
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10. Niedziela zwykła.  

Rdz 3, 9-15; Ps 130,1-8; 2 Kor 
4, 13-5,1; {J 12, 31b-32};  
Mk 3, 20-35 

Prawda o naszej grzeszności jest tak trudna do przyjęcia. Nasza pycha 
i tchórzostwo wzbraniają się przed jej akceptacją. Ale choć nieprzyjaźń 

między wężem a niewiastą jest faktem, to za sprawą Jezusa obfituje w nas 

łaska dająca nadzieję. Trudy i cierpienia, niejednokrotnie będące owocem 
grzechu, przeminą wraz z naszym przejściem do wiecznego Bożego 

mieszkania. Jezus wspiera nas Swoją potęgą w walce, odpuszczając grzechy 

i wypędzając złe duchy. Chce być z nami tak blisko jak brat. Jego wielka 
miłość jest właśnie niewyczerpanym źródłem nadziei. 
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Wsp. św. Jadwigi, królowej. 

2 Kor 1, 1-7; Ps 34 (33), 2-9 
(R.: por. 9a); {Mt 5, 12a};  
Mt 5, 1-12 

Błogosławieństwa to być może najtrudniejszy fragment Ewangelii. Są niejako 

antytezą przykazań, które nam zakazują / ograniczają nas. Tu Nowy testament 
przekracza stare przymierze i w miłości Jezusa pokazuje tylko pozytywną 

drogę. Błogosławieni cisi, ubodzy – to droga dążenia do doskonałości. Ależ to 

jest trudne – sto razy trudniejsze niż przyjęcie ograniczeń przykazań! 
Błogosławieństwa to pozytywny plan na życie każdego z nas – tak je dziś 

medytujmy! 
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2 Kor 1, 18-22; Ps 119, 129-
133.135; {Mt 5, 16};  
Mt 5, 13-16 

Jezus przeszedł ziemskie życie mówiąc „tak” na wypełnianie Planu Boga na 

Jego życie, zapisanego jako obietnice Starego Testamentu. Dla mojego życia 
Bóg też ma plan pełen obietnic. Czy idę przez życie odpowiadając na nie 

„tak”? To właśnie znaczy być solą ziemi, Bóg nadaje życiu smak przez 
wypełnianie Swoich obietnic. 
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Wsp. bł. Bogumiła, biskupa. 

2 Kor 3, 4-11; Ps 99 (98), 5-8 
(R.: por. 9c); {Ps 25, 4b.5};  
Mt 5, 17-19 

Dzisiejszy szybko rozwijający się świat mówi: „Kościół powinien się 

dostosowywać, być nowoczesny. Kościół jest martwy w swoich poglądach.” 

Jednak jak dostosować doskonałość do niedoskonałości? Czy to ma sens? Dziś 
Jezus daje konkretną odpowiedź – mamy być sługami Nowego Przymierza. 

Przymierza Ducha. „Duch zaś ożywia”. Czy ja chcę być takim sługą? Czy 

pozwolę Jezusowi wypełniać Prawo w dzisiejszym szybko gubiącym się 
świecie? 
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Wsp. św. Barnaby Apostoła. 

Dz 11, 21b-26; 13, 1-3; Ps 98 
(97), 1-6 (R.: por. 2b); {Mt 28, 
19a.20b};  
Mt 10, 7-13 

Pan Bóg w tak piękny i prosty sposób daje apostołom wskazania do ich pracy: 

idźcie, głoście, darmo dawajcie, nie bierzcie ze sobą za wiele, zatrzymajcie się 
u tego, który Was dobrze przyjmie, obdarujcie go błogosławieństwem. Czy Ty 

kiedyś usłyszałeś te słowa jako wskazówkę dla siebie? Zatrzymaj się chwilę 

nad nimi, przeczytaj je jeszcze raz, jakby Duch Boży mówił je do Ciebie, 
konkretnie, po imieniu. Czy potrafisz je tak usłyszeć? Czy czujesz się 

posłany? 
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Uroczystość Najświętszego 
Serca Pana Jezusa 

Oz 11, 1.3-4.8c-9; Iz 12, 2-5 
(R.: por. 3); Ef 3, 8-12.14-19; 
{Mt 11, 29ab};  
J 19, 31-37 

„Bogiem jestem, nie człowiekiem”. Te słowa dane na Uroczystość 

Najświętszego Serca Pana Jezusa pokazują, że jako ludzie mamy skłonność do 
antropomorfizowania Boga. On zaś ubóstwia nas, obdarzając zbawieniem. 

Jego serce jest rzeczywiście inne niż ludzkie – kocha podobnie, choć 

bezgranicznie inaczej – ale jednocześnie dobrze rozumie człowieczeństwo, 
którego doświadczył we wcieleniu. Ze zranionego ludzkiego serca wylewa się 

gorycz i niezgoda, podczas gdy Jego przebite serce otwiera strumień łaski 

i zbawienia. 
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Wsp. Niepokalanego Serca 
Najświętszej Maryi Panny. 

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

Ja bardzo często nie rozumiem, jaki Pan Bóg ma plan na moje życie. Często 
problemy wydają się nierozwiązywalne, konflikty urastają same w głowie do 

niebotycznych rozmiarów, a zewnętrzne trudności okazują się przytłaczające 

i ponad moje siły. Myślę, że wiele trudnych myśli przechodziło przez głowę 
Maryi przez te dni, kiedy szukała Jezusa. Może się obwiniała? Może 

obwiniała Józefa? Albo Pana Boga, że do tego dopuścił? Niezależnie od tego, 

napisane jest tylko, że zachowywała wspomnienia wiernie w swoim sercu. 
Chyba rzadko się zastanawiam, co w zasadzie „przechowuję w swoim sercu”. 
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 11. Niedziela zwykła.  

Ez 17, 22-24; Ps 92 (91), 2-
3.13-16 (R.: por. 2); 2 Kor 5, 
6-10; {Mk 1, 15}; Mk 4, 26-34 

Tajemnica wiary, która rozwija się w ukryciu; która rośnie nawet, gdy nie 

widzę; która wydaje owoce, nawet gdy wydaje mi się, że jestem z daleka i nie 

widzę Pana Boga. Drzewo zasadzone głęboko nawet w czasie suszy wydaje 
owoc. 
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Wsp. bł. Jolanty, zakonnicy. 

2 Kor 6, 1-10; Ps 98 (97), 1-4 
(R.: por. 2a); {Ps 119, 105};  
Mt 5, 38-42 

Bardzo często sprowadza się dzisiejszy fragment Ewangelii do „nadstawiania 
policzka”. Dzisiaj jednak Pan Bóg nie wzywa nas do tego, żeby dawać się 

pobić, lecz abyśmy byli „sługami Boga przez wszystko”. Każda, nawet 

najdrobniejsza rzecz, którą zrobimy, powinna wskazywać na Pana Boga 
i głosić Jego chwałę. Mamy być nie tylko łagodni, ale też pomocni, życzliwi, 

spokojni, ... Wszystkie te cechy są – w świecie – kojarzone raczej ze słabością, 

jednak z perspektywy Pana Boga to właśnie w ten sposób oddajemy mu cześć. 
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2 Kor 8, 1-9; Ps 146 (145), 1-
2.5-9a (R.: por. 2a); {J 13, 34}; 
Mt 5, 43-48 

Kto jest moim nieprzyjacielem? Ten kto rani, krzywdzi? Kogo mi trudno 

kochać? Komu trudno mi przebaczyć? Nieprzyjacielem może być mój ojciec, 

matka, brat, siostra, żona, mąż. Miłość bliskich czasami staje się miłością 
nieprzyjaciół, kiedy nie potrafię bądź po prostu już nie chcę przebaczyć. Panie 

naucz mnie przebaczać, proszę daj mi łaskę, bym potrafił/a kochać. 
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Wsp. św. brata Alberta 
Chmielowskiego, zakonnika. 

2 Kor 9, 6-11; Ps 112 (111), 1-
4.9 (R.: por. 1a); {J 14, 23};  
Mt 6, 1-6.16-18 

Jezus krytykuje tylko ostentacyjne post i jałmużnę. Normalne, czyli pokorne, 

post i jałmużnę zaleca. Dlaczego oazowicze tak rzadko je podejmują? Ta 
Ewangelia wybrzmiewa też na progu Wielkiego Postu, ale również czerwiec, 

wakacje i każdy inny czas jest doskonały, by poprzez post i jałmużnę 

zatroszczyć się o Jezusa w konkretnej siostrze i konkretnym bracie. Kogo i jak 
dziś wesprzesz? 
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 2 Kor 11, 1-11; Ps 111 (110), 

1-4.7-8 (R.: por. 7a); {Rz 8, 
15};  
Mt 6, 7-15 

Św. Paweł wskazuje dziś, że prawdziwy uczeń Chrystusa nie musi być 

atrakcyjnym showmanem, gadżeciarzem i pewnym siebie mówcą. To oddanie 

Chrystusowi i relacja z Nim, zasłuchanie w Jego Słowo czyni apostoła 
prawdziwym i uzdalnia do pociągania za sobą innych. 
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2 Kor 11, 18.21b-30; Ps 34 
(33), 2-7 (R.: por. 18b); {Mt 5, 
3};  
Mt 6, 19-23 

Być może ja również przeżywam konkretny trud lub ból, i być może związany 
z dawaniem świadectwa, niezrozumieniem moich zachowań jako oazowicza, 

katolika, chrześcijanina. Mogę oddać ten trud w ręce Chrystusa, będzie to jak 

gromadzenie skarbów w niebie. Takie właśnie doświadczenia pozwalają św. 
Pawłowi nazwać siebie sługą Chrystusa. 
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2 Kor 12, 1-10; Ps 34 (33), 8-
13 (R.: por. 9a); {2 Kor 8, 9}; 
Mt 6, 24-34 

Czy umiesz przyjąć i wypełnić słowa, które Jezus dziś wypowiada 

w Ewangelii? Czy umiesz modlić się tak, jakby wszystko zależało od Boga, 
a pracować jakby wszystko zależało od Ciebie? Czy Twoja postawa pełna 

ufności wobec planów Bożych nie jest postawą lenia i tchórza, który boi się 

podjąć decyzję, zrobić krok naprzód? Bardzo ważne jest, by umieć 
wypośrodkować wiarę w troskę i opiekę Pana Boga ze swoją 

odpowiedzialnością za własne życie. Jezus nie mówi dziś „idź się połóż, 

poczekaj aż Ci pobłogosławię”, mówi „starajcie się naprzód o królestwo i Jego 
sprawiedliwość”. Co to dzisiaj dla Ciebie znaczy?  
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12. Niedziela zwykła.  

Hi 38, 1.8-11; Ps 107 (106), 
23-24.26-26.28-31 (R.: por. 1); 
2 Kor 5, 14-17; {Łk 7, 16};  
Mk 4, 35-41 

Czy czujesz się przynaglany przez miłość Chrystusa? Czy jest Ona dla Ciebie 

motorem działania, czy wciąż robisz to, co jest dla Ciebie wygodne, 

przydatne? Chrystus powołuje nas do rzeczy czasami trudnych, wymagających 
wyrzeczenia, oddania cząstki a nawet całego siebie. Czy jesteś gotów oddawać 

się Jemu codziennie, po kawałeczku? 
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Rdz 12, 1-9; Ps 33 (32), 12-
13.18-20.22 (R.: por. 12b); 
{Hbr 4, 12};  
Mt 7, 1-5 

Słowa dzisiejszej ewangelii być może dla nas, oazowiczów zwłaszcza, okazują 
się boleśnie adekwatne. Warto jednak nie zatrzymywać się przy tych słowach 

jedynie na samobiczowaniu, lecz wyciągnąć jak najbardziej pozytywne 

wnioski. Mogą być one wszak inspiracją, by spojrzeć na bliźnich miłującym 
wzrokiem. Aby, uznając obecność belki w swoich oczach, z drzazg ludzi 

dookoła nie robić przesadnego rabanu. 
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 Rdz 13, 2.5-18; Ps 15(14), 1-5 

(R.: por. 1a); {Ps 25 (24), 
4b.5};  
Mt 7, 6.12-14 

Świat byłby o niebo lepszym miejscem, gdybyśmy naprawdę troszczyli się 

o siebie wzajemnie. Gdybyśmy byli dla siebie życzliwi, ciepli, uczynni, pełni 

uśmiechu, zrozumienia i miłości braterskiej. Pomyśl co chciałbyś, żeby ktoś 
dla Ciebie zrobił ... i Ty zrób to dla niego. Praca domowa z miłości ;) 
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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 

Jahwe jest łaskawy. Tymi słowami nazwano chłopca, który był „wołającym na 
pustyni”. Powołany do wielkich czynów, umniejszał swój udział w dziele 

zbawienia – niczym proch pod stopą Najwyższego. Bóg jest łaskawy, bo 

i mnie powołuje do budowania Jego Królestwa. Modlę się tylko o łaskę 
pokory, abym nie był w swoich oczach niczym więcej niż prochem. 
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Rdz 16, 1-12.15-16; Ps 106 
(105), 1-5 (R.: por. 1); {1 P 1, 
25};  
Mt 7, 21-29 

Zaufanie Bożym obietnicom dla naszego życia i cierpliwe wyglądanie ich 

spełnienia jest trudne. Wymaga wytrwałego pełnienia Bożej woli, wiernego 
strzeżenia przykazań. Na szczęście nasz Pan nie jest tyranem, ale kochającym 

Ojcem. Dlatego możemy być pewni, że chce naszego szczęścia. Wszystkie 

Jego nakazy i próby, które na nas zsyła, służą właśnie pełni naszego szczęścia. 
Z radością poddawajmy się Jego woli w codzienności. „Nasz Pan jest dobry: 

chwalcie Go na wieki.” 
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Rdz 17, 1.9-10.15-22; Ps 
128(127), 1-5 (R.: por. 1a);  
{Mt 8, 17};  
Mt 8, 1-4 

Wstrząsa mną zawsze to zdanie: „Jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić!” Jest w 
nim bezgraniczna wiara i bezgraniczna wolność pozostawiona Jezusowi. Ta 

postawa niedościgła to kwintesencja życia chrześcijańskiego. Zwracam sie do 

Boga – bo rozumiem, że wszystko zależy od Niego. Pozostawiam Mu jednak 

wolność decydowania godząc się jednocześnie na Jego wolę! Módlmy się 

byśmy potrafili tak żyć! 

2
7
.0

6
 Rdz 18, 1-15; Łk 1, 46b-50.53-

54 (R.: por. 54); {Mt 8, 17};  
Mt 8, 5-17 

Sara nie chciała uwierzyć w obietnicę nieznajomego, a jednak w konfrontacji z 

nim udawała, że traktuje jego słowa poważnie. Dla mnie Bóg też ma obietnice, 

które nierzadko wykraczają poza moje możliwości. Czy moje myślenie jest 
zgodne z tym, jaki staję przed Bogiem na modlitwie? 
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13. Niedziela zwykła.  

Mdr 1, 13-15; 2, 23-24; Ps 
30(29), 2.4-6.11.12a.13b (R.: 
2a); 2 Kor 8, 7.9.13-15; {Por. 2 
Tm 1, 10b}; Mk 5, 21-43 

Czy doświadczyłeś kiedyś śmierci? Śmierci Twojej lub czyjejś nadziei, wiary, 
gorliwości...? Ile masz dowodów na to, że jest to martwe? Ile razy w swoim 

życiu pomyślałeś „z tym już nic nie da się zrobić”? Jezus wszystkie te dowody 

obala. Zakochaj się dziś w Słowie Twojego Stwórcy: „Dla nieśmiertelności 
bowiem Bóg stworzył człowieka”. 
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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 

„W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem.” Nie 

jest łatwo ocenić samego siebie, swoje dotychczasowe życie, wybory, relacje. 

Ocenić i przyjąć, zgodzić się na to, co było, czego doświadczamy teraz i to, co 

przyjdzie. Czy to potrzebne? Św. Paweł tak właśnie przygotował się na 

spotkanie z Panem. Chrześcijanin ma stawać się osobą, która przyjmuje życie 
takim, jakie ono jest – bo ma świadomość, że pełnia szczęścia, którego 

pragnie, jest dla niego przygotowana w przyszłej rzeczywistości (KKK 

1718.1726). 
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 Rdz 19, 15-29; Ps 26 (25), 2-

3.9-12 (R.: por. 3a); {Ps 130 
(129), 5};  
Mt 8, 23-27 

Nie oglądaj się wstecz na „wczoraj” jak żona Lota. Nie przyglądaj się temu, co 

w Twoim życiu zrujnowane i spalone. Szukaj raczej schronienia w „dziś”, 

żebyś mógł chwalić Pana za piękne „jutro”. 

 

 

 


