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Rozważania: Diakonia Szkoły Animatora, skład: DKS WPraga 
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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}; Łk 24, 46-53 

Chrześcijaństwo to religia Zmartwychwstania, to religia Paschy. W jakich obszarach życia 

doświadczyłeś Paschy? W jakich czekasz, aż się dokona? Ten tydzień może być czasem 

modlitwy – przyzywania Ducha Świętego, by przypominał o dotychczasowym doświadczeniu 

Paschy i otwierał na nowe oraz uzdalniał do świadectwa o Passze Chrystusa i „małych paschach 

naszego życia”. 
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Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski. 
Dz 20, 17-18a.28-32.36; Ps 100 (99), 1-3.4b-5b (R.: por. 3c); Rz 8, 31b-39; {J 10, 14}; J 10, 11-16 

Jesteśmy owcami zaproszonymi przez Pana do życia w Jego obfitości. Nikt nie może nas 

wyrwać z Jego Boskiego pastwiska. Nic nas od niego nie odłączy. Jedynie my sami możemy się 

zamknąć w oborze świata. Pan zaprasza dziś mnie i Ciebie do wolności, chodźmy za naszym 

Panem, bo On jest dobrym Pasterzem! 
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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 

Św. Paweł i Jezus mieli wyznaczone cele i dążyli do ich realizacji. Ich plan był ułożony zgodnie 

z zamysłem Ojca. A czy ja mam cele – nie ważne jakie, mniej lub bardziej szlachetne – ale czy je 

mam? A jeśli tak, to kto jest ich autorem? Bóg? Czy przybliżają mnie do Niego? 
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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 

Żyć w świecie, ale nie być z tego świata. Co znaczą dla mnie te słowa? Czy mają 

odzwierciedlenie w mojej codzienności – mojej pracy, nauce, planach, pragnieniach? Czasem 

może wydawać się nam, że lepiej byłoby zniknąć z tego świata, niż stawić czoła trudnościom, 

które nas tu spotykają. To byłoby może najprostsze rozwiązanie, ale na pewno nie tego chce dla 

nas Pan. W dzisiejszej Ewangelii przypomina nam o naszym posłaniu do głoszenia Dobrej 

Nowiny i zapewnia, że należąc do niego jesteśmy objęci Jego modlitwą i znajdujemy się w 

rękach Boga. 
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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 

Jezus pokazuje nam dziś, że jedność chrześcijan świadczy o prawdzie naszej wiary i miłości 

Boga do człowieka. I nie chodzi tu tylko o jedność na poziomie całego świata, ale o bardzo 

konkretne świadectwo rodziny, parafii, wspólnoty. Ta jedność ma wymiar ewangelizacyjny 

i prorocki – bo przez nią mówi Bóg. On chce się nam objawiać we wspólnocie i zbawiać nas we 

wspólnocie. 
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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 

Dziś o chodzeniu z Jezusem – nawet jeśli dasz 3 kroki w tył, gdy 3-krotnie zaprzesz się, 

przestraszysz, będziesz oportunistą – to Jezus zaprosi Cię do podróży z powrotem. 3-krotne 

pytanie o miłość zmazuje wcześniejsze błędy. Na każdy błąd, jest odpowiedź w postaci pytania 

o miłość. I choć nie ma drogi na skróty, to z całą pewnością jest droga powrotna do Jezusa. 

Odpowiedzią jest miłość! 
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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 

Jezus chce wybierać w moim życiu, w mojej wspólnocie, w mojej rodzinie, bo On wie co jest 

dobre. Św. Piotr pokazuje jak dopuścić Jezusa do decydowania – ufna pełna WIARY modlitwa, 

a potem w imię Boże los, głosowanie, rozumowa decyzja, a może jeszcze coś innego? Nie jest to 

już najważniejsze jeśli wierzę, że to Jezus wybiera i prowadzi. 
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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 

„znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu”. Na jakim miejscu ja się teraz znajduje? 

i gdzie znajduje sie moja wspólnota? czy jesteśmy w tym razem? 

 Okres zwykły – tydzień 7. 
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Uroczystość św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski i metropolii warszawskiej 

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 

„Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię.” Czy w swojej posłudze 

pamiętam, że Chrystus niekoniecznie posłał mnie, abym do oazy jak najwięcej ludzi przyciągał 

fajnymi imprezami, jedzeniem pizzy i kreowaniem się na „fajnego animatora”, ale aby przez 

moje osobiste świadectwo spotkania z Chrystusem głoszona była Jego Ewangelia? 
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Jk 4, 1-10; Ps 55, 7-11.23; {Ga 6, 14}; Mk 9, 30-37 

Podstawą pokoju i jedności jest modlitwa. Gdy brakuje modlitwy zaczyna brakować zrozumienia 

i otwartości na innych. Bóg nawołuje nas do modlitwy, ale nie obłudnej i interesownej, która ma 

zaspokoić nasze zachcianki. Taka modlitwa nie przyniesie żadnych owoców. Potrzeba naszego 

uniżenia i gotowości służby, a wtedy Bóg przybliży się do nas. Czy pamiętam w codziennej 

modlitwie o miejscach, relacjach w których brakuję pokoju i jedności? 
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Jk 4, 13-17; Ps 49, 2-3.6-11; {J 14, 6}; Mk 9, 38-40 

Pan Bóg dziś zwraca nam uwagę na to, że możemy nie być Mu wierni także przez lenistwo, 

zaniedbanie albo strach. Mówi: „Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy”. Każdy z nas 

został stworzony na obraz i podobieństwo samego Boga. Bóg jest dobry więc i my jesteśmy 

dobrzy. Zastanów się, poszukaj, zadaj sobie pytanie: dlaczego czasem dezerteruję? co mnie 

przestrasza? czemu myślę, że inny zrobi lepiej? Uwierz, że Pan Bóg właśnie Tobie dał moc, by 

czynić dobro! 
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Święto ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. 
Iz 6, 1-4.8 lub Hbr 2, 10-18; Ps 23 (22), 2-3.5-6 (R.: por. 1b); {Ez 36, 25a.26a}; J 17, 1-2.9.14-26 

W takie święto jak dziś warto uczcić Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana w jego sługach – 

księżach, których znamy z parafii, rekolekcji, z serdecznych relacji. Ale może także o tych przez 

nas niepoznanych, których zdarza nam się oceniać, krytykować. Módlmy się dziś za kapłanów 

nam bliskich i dalekich, aby potrafili prowadzić ciche i pokorne życie z Chrystusem. I dziękujmy 

za nich, że składają dla nas ofiarę ze swojego życia. 
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Jk 5, 9-12; Ps 103, 1-4.8-9.11-12; {Por. J 17, 17ba}; Mk 10, 1-12 

Jakże aktualny jest dzisiejszy dobór czytań! W obliczu zrelatywizowanego świata, mowa nasza 

ma być „tak, tak”, „nie, nie”. Niektórzy z nas dalej jednak mogą szukać niuansów, i wtedy 

z pomocą przychodzi nam Ewangelia. I tak oto słowa napisane blisko dwa tysiące lat temu 

odpowiadają w prosty sposób na wiele wątpliwości i „szukania niuansów”. Odpowiadają na 

pytania o nierozerwalność małżeństwa, o sakramenty. Dzisiejsze Słowo jest żywym dowodem na 

to, że Pan Bóg zawsze mówi do nas w sposób aktualny i mocno osadzony w rzeczywistości. 
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Jk 5, 13-20; Ps 141, 1-3.8; {Por. Mt 11, 25}; Mk 10, 13-16 

To takie dziecinnie proste. W każdej sytuacji, w każdym czasie zwracać się do Taty. Niczym 

maluch biegnący do rodzica, by podzielić się swoimi przeżyciami, emocjami, lękami 

i nadziejami. Przyjdź do Niego i pozwól Mu radować się twoją radością, przytulić w smutku 

i pomóc spełniać twoje marzenia. Nie tylko dziś. Zawsze. 
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8. Niedziela zwykła. Uroczystość Najświętszej Trójcy. 
Prz 8, 22-31; Ps 8, 4-9 (R.: por. 2a); Rz 5, 1-5; {Ap 1, 8}; J 16, 12-15 

Jakże mądra jest boża pedagogika względem nas. Ludzka konstrukcja jest krucha, Bóg nie 

wszystko może nam „od razu” objawić, bo po prostu nie bylibyśmy „w stanie tego udźwignąć”. 

Tak jest zarówno z fundamentalnymi tajemnicami jak i z prawdą o nas samych. Czy gdybyśmy 

kilka lat temu nagle dostrzegli w sobie wszystko to co widzimy dziś, nie byłoby to dla nas 

doświadczenie niszczące? Dlatego życie duchowe jest procesem, wymaga czasu. Dajmy go 

sobie. 
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1 P 1, 3-9; Ps 111, 1-2.5-6.9.10c; {2 Kor 8, 9}; Mk 10, 17-27 

Przecież nie jesteśmy milionerami. Nie mamy wiele posiadłości, bogactw, pieniędzy. Żyjemy 

normalnie. A jednak raczej niczego nam nie brakuje z podstawowych dóbr. Mamy wodę 

w kranie, jedzenie w lodówce, od czasu do czasu możemy sobie pozwolić na wyjście do kina, 

kawę ze znajomymi, i ciastko. W takim razie należymy do ludzi bogatych w oczach naszych 

braci z Afryki, części Azji, Ameryki Płd. Należymy do tej szczęśliwszej grupy, która nie musi 

codziennie martwić się czy jeszcze dziś nie umrze z głodu, z pragnienia? I w takiej perspektywie 

warto siebie zapytać: czy pokładam ufność w mojej pracy, mieszkaniu, wykształceniu? Czy 

jestem również w tym w pełni wolny? Czy gdybym stracił wszystko co mam nadal szedłbym za 

Jezusem? Jeśli nie wiesz, to na szczęście jest Bóg, z którego pomocą taka wolność jest możliwa. 
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Wsp. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. 
1 P 1, 10-16; Ps 98 (97), 1-4 (R.: por. 2); {por. Mt 11, 25}; Mk 10, 28-31 

Czy zdarzają mi się chwile zwątpienia – gdy to z czego zrezygnowałem dla Jezusa zaczyna 

zdawać się nie warte poświecenia? Gdzie wówczas idę? Czy idę z pytaniem do Jezusa? Czy 

przyjmuję słowa o trudzie, ale o takim w którym zabezpieczone są wszystkie moje potrzeby tu 

i teraz? 
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1 P 1, 18-25; Ps 147B, 12-15.19-20; {Mk 10, 45}; Mk 10, 32-45 

Jezus idzie na swoją śmierć. Wprost przepowiada swoją mękę. Idzie zdecydowanie i wyprzedza 

wszystkich współtowarzyszy. Ich paraliżowała wizja cierpienia, Jego przynaglała wizja 

zbawienia. Szedł aby „służyć i dać swoje życie na okup za wielu”. To jest Jego miłość. Wiesz, że 

Bóg powołuje cię do czegoś trudnego? Idź! 
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Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. 
Rdz 14, 18-20; Ps 110 (109), 1-4 (R.: por. 4b); 1 Kor 11, 23-26; {J 6, 51}; Łk 9, 11b-17 

Jesteś karmiony samym Bogiem. Czy naprawdę On sam Ci wystarcza? Czy naprawdę nasycasz 

się Nim na każdej Eucharystii? Czy Twoje życie jest nasycone Bogiem tak, że zostaje 12 koszy 

ułomków? Co mi przynosi zaspokojenie? Jakie są moje pragnienia? 
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1 P 4, 7-13; Ps 96, 10-13; {J 15, 16}; Mk 11, 11-25 

Panie, proszę oczyszczaj moją miłość, oczyszczaj mnie, moje motywacje bycia w relacji, 

motywacje służenia. Potrzebuję Twojego oczyszczenia. Tylko dzięki Twojemu działaniu, 

Twojemu oczyszczaniu nie umrę. Nie uschnę. Będę wydawać owoce. Proszę Panie oczyszczaj 

mnie, bym żył/żyła. 
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Jud 17, 20b-25; Ps 63, 2-6; {Hbr 4, 12}; Mk 11, 27-33 

Jezus był pierwszym posłanym jak owca między wilki. Przez całe ziemskie życie, co najlepiej 

udowodnił w tej perykopie, był nieskazitelny jak gołąb i przebiegły jak wąż. Zwyciężył świat. 

My, synowie światłości mamy Go naśladować w kontaktach z synami tego świata. Jesteśmy dla 

nich, by im Światło ukazywać. Komu i jak? Prośmy w modlitwie o roztropność w tej sprawie 

(Jud 17, 22-23). 
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9. Niedziela zwykła. 
1 Krl 8, 41-43; Ps 117, 1-2; Ga 1, 1-2.6-10; {J 3, 16}; Łk 7, 1-10 

Naturalną ludzką skłonnością jest uznanie, że bliżej Boga jest ten, kto ma większe 

„doświadczenie” w relacji z Nim. Dzisiejsze Słowo odwraca tę perspektywę. W świątyni 

wysłuchiwany jest cudzoziemiec-innowierca. Św. Paweł ostrzega wspólnotę, że on sam, 

nauczyciel, może ich kiedyś prowadzić do zguby, a Jezus zawstydza uczniów podnosząc wiarę 

setnika powyżej ich wiary. 
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2 P 1, 1-7; Ps 91,1-2.14-16; {Ap 1, 5a}; Mk 12, 1-12 

Świat nie jest czarno-biały. Nawet w samym Kościele ciężko czasami rozeznać, czy ktoś 

przychodzi jako sługa Pana, czy wichrzyciel, głoszący samego siebie i swoje pomysły. Kiedy ja 

jestem posłany i głoszę, to czy na moich ustach jest Ewangelia, czy raczej techniki manipulacji 

oraz skutecznej i wygodnej komunikacji? A kiedy ktoś inny jest posłany do mnie, to czy potrafię 

zgiąć kark i przyjąć wezwanie do nawrócenia? 
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Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. 
So 3, 14-18 lub Rz 12, 9-16b; Iz 12, 2-3.4b-6 (R.: por. 6b); {Łk 1, 45}; Łk 1, 39-56 

Dziś razem z Maryją zaśpiewaj „Wielbi dusza moja Pana”! Oddaj Bogu wszystkie swoje troski, 

trudności, powierz niepewność oraz niepokój i tak jak Ta, która pewnie nie rozumiała wielu 

spraw, pełen ufności, wychwalaj w tym wszystkim Boga. 
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Wsp. św. Justyna, męczennika. 
2 Tm 1, 1-3.6-12; Ps 123 (122), 1-2d (R.: por. 1a); {2 Tm 1, 10b}; Mk 12, 18-27 

Bóg pragnie, abyśmy na naszą codzienność potrafili patrzeć w perspektywie wieczności. Wiele 

spraw, które teraz nas nurtują nie ma aż takiego znaczenia w obliczu życia wiecznego. Taka 

świadomość pozwala nam nie tylko prowadzić życie milsze Bogu, ale uzyskać pokój ducha 

w obliczu przeciwności. Prośmy Pana, by odnawiał w nas trzeźwe myślenie o tym, co jest 

naprawdę ważne. 
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2 Tm 2, 8-15; Ps 25, 4-5.8-10.14; {Ps 119, 34}; Mk 12, 28b-34 

Gdybyśmy mogli być jak Nikodem, którego Jezus pochwala i daje mu obietnice bliskości Boga. 

Co by to było za szczęście wiedzieć, że Jezus z czułością mówi o nas takie słowa. Drogą, którą 

wędrował Nikodem to droga rozważania i rozumienia przykazania miłości. Odpowiedź, którą 

daję, cieszy Boga. Może trzeba nam iść po śladach Nikodema – pogłębiać rozumienie tajemnicy 

miłości do Boga i bliźniego. Okazuje się, że to wystarczy. 
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Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Ez 34, 11-16; Ps 23 (22), 1-6 (R.: por. 1); Rz 5, 5-11; {J 10, 14}; Łk 15, 3-7 

Sprawiedliwym z dzisiejszej Ewangelii jestem wtedy, kiedy w swoim postrzeganiu podejmuję 

właściwe i skuteczne kroki w drodze do świętości. Jezus nie przekreśla tej postawy, ale 

w zamian za moje gotowe pomysły proponuje odwracanie się (nawracanie) do uważnego 

i ufnego przyglądania się jak On uświęca. Bo to Jezus gromadzi, przemienia, odnajduje, uwalnia, 

pasie, umacnia, ochrania, daje Życie. Jezus jest Zbawicielem świata, nie ja. 
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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 

Jak często nie rozumiem Jezusa? Czy pytam Go o to, czego nie rozumiem? Maryja ukazuje mi, 

że także Niepokalane i czyste serce nie rozumie, pyta, szuka. 
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10. Niedziela zwykła. 
1 Krl 17, 17-24; Ps 30, 2-6b.11.12a.13b; Ga 1, 11-19; {Łk 7, 16}; Łk 7, 11-17 

Święty Paweł w liście do Galatów zwięźle przedstawia historię swojego nawrócenia, które jest 

doskonałym przykładem świadectwa zgodnego z zasadą KRC (krótkie, radosne, 

chrystocentryczne). Kiedy ja miałem okazję przekazać podobne świadectwo o działaniu Boga 

w moim życiu? 
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1 Krl 17, 1-6; Ps 121, 1-8; {Mt 5, 12a}; Mt 5, 1-12 

Nieraz stajemy przed Bogiem z pytaniem: „Panie, co mam czynić?” Chrystus w Kazaniu na 

Górze udziela nam odpowiedzi. Daje nam nowy kodeks moralności chrześcijańskiej. Kodeks, 

który zawiera wiele obietnic. Tylko głęboka wiara w prawdziwość Bożych obietnic może 

uzdolnić nas do wypełniania Bożego Prawa. Jeśli nie uwierzymy, na marne będą nasze starania, 

bowiem uczynki bez wiary nic nie znaczą. 
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1 Krl 17, 7-16; Ps 4, 2-5.7-8; {Mt 5, 16}; Mt 5, 13-16 

Pan Bóg nie działa racjonalnie. Wszystko, co jest wpisane w historię zbawienia jest nonsensem, 

naiwnością i absurdem. Dla świata jest absurdem, bo dla Boga jest miłością. Dla Boga jest 

najlepszym rozwiązaniem, jedyną drogą, szczęściem i pełnią wszystkiego. Pan Bóg mówi dziś 

przez Eliasza do wdowy z Sarepty: „Weź, proszę, dla mnie i kromkę chleba”. Skąd? Jak? 

Dlaczego? Stawiasz sobie często takie pytania? Dlaczego Pan Bóg wymaga ode mnie takiej 

niedorzeczności? Dlaczego mnie tak próbuje? On chce, żebyś Mu zaufał, bo nie ma innej drogi 

do szczęścia. Nie ma innej drogi do poznania miłości. Nie ma innej drogi do prawdziwego życia. 

Zaufaj i idź za absurdem. 
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Wsp. św. Jadwigi, królowej. 
1 Krl 18, 20-39; Ps 16 (15), 1-2.4-5.8.11 (R.: por. 1); {Ps 25, 4b.5}; Mt 5, 17-19 

Eliasz i uczyniony przez jego ręce znak każą nam postawić sobie pytanie: czy naprawdę potrzeba 

nam zobaczenia niemożliwego, byśmy upadli na twarz przed Bogiem? Czy potrzebujemy gromu 

z nieba, by „nie chwiać się na dwie strony”? Sprawy, którym tak często poświęcamy swoją 

energię, w których pokładamy ufność nie staną przecież w naszej obronie, nie dadzą nam takiej 

ochrony, jak Bóg ... 
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1 Krl 18, 41-46; Ps 65, 10-13; {J 13, 34}; Mt 5, 20-26 

Sprawiedliwość Boża jest prosta, jednak dla nas często skomplikowana. Ludzka sprawiedliwość 

powiedziałaby, że jeśli jesteśmy z kimś skłóceni, to musimy tę sprawę wyjaśnić. Sąd jest 

świetnym miejscem do wyjaśniania spraw. Obiektywny, dobrze znający prawo, nie opierający 

się na emocjach. Ale boża sprawiedliwość mówi „nie trać na to czasu, pogódź się jak 

najszybciej”. W oczach Pana Boga sprawiedliwym jest czynić pokój, a nie szukać swoich praw. 
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Wsp. bł. Bogumiła, biskupa. 
1 Krl 19, 9a.11-16; Ps 27 (26), 7-9c.13-14 (R.: por. 8c); {Ps 119 (118), 34}; Mt 5, 27-32 

W jakich sytuacjach najczęściej popełniam grzech? Może któraś z moich relacji oddala mnie od 

Pana Boga. Niekiedy wydaje się mi, że bez konkretnego miejsca, osoby, nałogu trudno byłoby 

żyć, że jest mi niezbędny. Ale czy są one ważniejsze od Boga? To On mnie zbawił, nie praca, 

koleżanka czy chłopak, serial czy gadżet. 
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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 

Barnaba. Święty i dobry człowiek – jak zaświadcza św. Łukasz. Powiedzielibyśmy dziś – 

bohater drugiego planu. Bo któż dziś o nim pamięta? Choć towarzyszył św. Pawłowi w pierwszej 

wyprawie misyjnej i to jemu Apostoł Narodów zawdzięcza wiele – zwłaszcza w kontaktach 

z Pierwotnym Kościołem w Jerozolimie. Jego życiorys przypomina nieco postać Sama 

z „Władcy Pierścieni”. Drugi plan? Czemu nie. Byleby to był plan właściwy. 
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11. Niedziela zwykła. 
2 Sm 12, 1. 7-10.13; Ps 32 (31), 1-2.5.7.11 (R.: por. 5c); Ga 2, 16.19-21; {1 J 4, 10b}; Łk 7, 36 – 8, 3 

Nie chodzi o to, że mamy bardzo grzeszyć, żeby Jezus mógł nam wybaczyć, żebyśmy przez to 

doświadczenie wreszcie bardziej Go pokochali. Chodzi o to, że mamy traktować nasze życie 

duchowe poważnie (!) i patrzeć na każdy nasz grzech w sposób prawdziwy, to znaczy, żebym nie 

lekceważył swoich grzechów, nie traktował ich jak „grzeszki” nawet jeśli nie są ciężkie, bo to 

może doprowadzić do oziębłości serca. Bo „wielkie umiłowanie” zaczyna się tam, gdzie mój 

mały „grzeszek” wyda mi się winą tak wielką, że gdyby Jezus mnie nie zbawił to nie byłoby dla 

mnie nadziei. To cecha świętych. I do tego właśnie jesteśmy powołani. 
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Wsp. św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła. 
2 Krn 18, 3-8.12-17.22; Ps 5, 2-3.5-7 (R.: por. 2b); {Ps 119, 105}; Mt 5, 38-42 

Dzisiejsze słowa Ewangelii często przywoływane są w kontrze do wydarzeń paschalnych 

i uderzenia w policzek. Że chrześcijanin „ma się nie dawać”. Ale tutaj myślę że mowa jest nie 

o dochodzeniu prawdy, jak podczas przesłuchania pamiętnej nocy. Tutaj Jezus mówi o innej 

przestrzeni naszego serca: o wielkoduszności. Czy jest we mnie gotowość dać więcej niż 

wymagają, więcej niż proszą? Więcej niż „nakazuje przyzwoitość”? Więcej czasu, więcej 

miłości, więcej poświecenia. Jezus będąc bitym przez oprawców oddawał za nich swoje życie. 
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Wsp. bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika.  
2 Krn 18, 25-31a.33-34; Ps 51 (50), 3-6b.11.16 (R.: por. 3a); {J 13, 34}; Mt 5, 43-48 

Czasem jest w rodzinie, wśród znajomych taka osoba, której nie lubimy ale tolerujemy. Wujek, 

który jest draniem czy koleżanka, która męczy samą obecnością. Nam nie zrobili nic złego. 

Jakby zrobić listę wrogów i nieprzyjaciół to ich tam nie będzie. Właściwie nie mieszczą się na 

żadnej liście. Dopóki ich nie spotkamy to o nich nie pomyślimy. A może właśnie im najbardziej 

potrzeba mojej modlitwy. 
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Wsp. bł. Jolanty, zakonnicy. 
2 Krl 2, 1.6-14; Ps 31 (30), 20-21.24 (R.: por. 25); {J 14, 23}; Mt 6, 1-6.16-18 

I znowu powracają: modlitwa, post, jałmużna. Przecież to ni Adwent, ni Wielki Post! Można 

sobie darować. A jednak Pan wzywa nas w Ewangelii byśmy nie wykonywali uczynków 

pobożnych, aby nas widzieli (jedynie w Wielkim Poście, w Adwencie). Pan wzywa do 

codziennej wierności. Przejrzyj się w tych 3 uczynkach i spójrz, czy jest w nich miłość do Boga 

czy przyssanie do reguły (obłuda)? Jak wygląda moja codzienna modlitwa? Jak wygląda mój 

post? Czy daję jałmużnę? Jak praktykuję Krucjatę Wyzwolenia Człowieka (modlitwę, post, 

jałmużnę)? 

1
6
.0

6
 

Syr 48, 1-14; Ps 97 (96), 1-6 (R.: por. 12a); {Rz 8, 15}; Mt 6, 7-15 

„Ojciec wie czego potrzebujecie, zanim Go poprosicie”. Tatusiu, dla Ciebie wszystko jest 

możliwe. Ty wszystko wiesz. Znasz mnie bardziej niż ja sam/sama. Spójrz na mnie, na moje 

życie. Jest wiele radości ale i smutku. We wszystkim chcę Cię wychwalać i za wszystko 

dziękować. 
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Wsp. św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika. 
2 Krl 11, 1-4.9-18.20; Ps 132 (131), 11-14.17-18 (R.: por. 13); {Mt 5, 3}; Mt 6, 19-23 

Co może oznaczać „gromadzenie sobie skarbów w niebie?” – jałmużnę! Skoro ona gładzi 

grzechy (Syr 3,30b!), to tym bardziej uzdrawia oko, by ujrzeć ludzi potrzebujących i sprawy 

najważniejsze. Pozwala wśród pokus tego świata (np. władzy, bogactwa, bałwochwalstwa, 

którym uległa Atalia) pozostać ubogim w duchu – błogosławionym. Komu potrzebującemu 

dokonam wpłaty na swoje konto w niebie? 
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 2 Krn 24, 17-25; Ps 89 (88), 4-5.29-34 (R.: por. 29a); {2 Kor 8, 9}; Mt 6, 24-34 

Jezus wyraźnie rozróżnia starania o doczesność u niewierzących i wierzących. A ja, widzę 

różnicę? 
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12. Niedziela zwykła. 

Za 12, 10-11; Ps 63 (62), 2-6.8-9 (R.: por. 2ab); Ga 3, 26-29; {Łk 9, 23}; Łk 9,18-24 

Miesiąc temu świętowaliśmy zesłanie Ducha Świętego. Wierzymy, że wylał On na nas ducha 

pobożności. Ale czy potrafimy patrzeć na „Tego, którego przebodli” i trwać przy Nim? Należeć 

do Niego i w życiu i w śmierci? Naśladować Go w noszeniu krzyża i umieraniu za innych? 
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2 Krl 17, 5-8.13-15a.18; Ps 60 (59), 3-5.12-14 (R.: por. 7b); {Hbr 4, 12}; Mt 7, 1-5 

„Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni”. Za każdym razem, gdy w twojej głowie pojawi się myśl 

oceniająca kogoś, zastanów się jak na tę osobę spojrzałby Jezus. Módl się dziś o łaskę Bożego 

spojrzenia, które jest pełne zrozumienia i miłości. 
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Wsp. św. Alojzego Gonzagi, zakonnika. 
2 Krl 19, 9b-11.14-21.31-35a.36; Ps 48 (47), 2-4.10-11 (R.: por. 9d); {Ps 25 (24), 4b.5}; Mt 7, 6.12-14 

Chodzenie łatwą drogą może nas doprowadzić do poczucia samowystarczalności. Konsekwencją 

może być – nawet nieświadome – gardzenie Bożym Słowem. Uczmy się więc pokory od 

Ezechiasza. I próbujmy odkrywać wąską ścieżkę, która przemawia do naszego serca. Może to 

głos Ducha Świętego, który prowadzi nas w nieznane? 
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2 Krl 22, 8-13; 23, 1-3; Ps 119 (118), 33-37.40 (R.: 33a); {J 15, 4.5b}; Mt 7, 15-20 

Poznać po owocach – co to znaczy? Ano to, że nie intencje, nie plany czy zamiary, ale konkretne 

nasze realizacje będą stanowić podstawę do oceny każdego z nas. To słowo jest mocne i zaprasza 

do uczciwego przejrzenia się, jak sobie radzimy z naszym życiem w jego konkrecie. Ile tylko 

planujemy, o czym myślimy, a co staje się rzeczywistością. Zatrzymajmy się dziś nad tym, 

warto! 
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 2 Krl 24, 8-17; Ps 79 (78), 1-5.8-9 (R.: por. 9cd); {1 P 1, 25}; Mt 7, 21-29 

Tłumy były zdumione. Jezus nie miał żadnej ludzkiej władzy, a jednak „miał władzę”, pociągał, 

intrygował. Czy dzisiejsze słowa Jezusa zdumiewają mnie? 
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Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. 
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 

Często żałujemy i nie widzimy sensu. Jednak Boża perspektywa zmienia wszystko. Jak więc 

przyjąć tę Bożą perspektywę? Słowo dziś podpowiada uwielbienie dzieł Bożych i Jego stworzeń, 

cierpliwość i zaufanie, oddawanie sie Duchowi Świętemu w głoszeniu Zbawienia, ... 
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Lm 2, 2.10-14.18-19; Ps 74 (73), 1-7.20-21 (R.: por. 19b); {Mt 8, 17}; Mt 8, 5-17 

W chwilach bólu, smutku i cierpienia przychodzą czasem i do nas myśli „Jak się pocieszyć? 

Któż mnie uleczy?”. Czy w tych gorszych momentach pamiętam o tym, że Jezus jest blisko? Czy 

czasami nie zapominam o Bożej strategii, polegającej na pozwoleniu na zło, by później mocniej 

mogła zadziałać Jego łaska? 
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13. Niedziela zwykła. 
1 Krl 19, 16b.19-21; Ps 16 (15), 1-2a.5.7-11 (R.: por. 5a); Ga 5, 1.13-18; {1 Sm 3, 9; J 6, 68b}; Łk 9, 51-62 

Tak jak do Elizeusza orzącego wołami przyszedł Pan, aby go powołać, tak przychodzi i do 

naszej codzienności. Każdego z nas powołuje do życia według Ducha. Czy staram się podążać za 

natchnieniami Ducha Św.? Czy potrafię odrzucić wszystko, co zbędne i bez oglądania się w tył 

realizować wolę Bożą? 
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Am 2, 6-10.13-16; Ps 50 (49), 16b-23 (R.: por. 22a); {Ps 95 (94), 8ab}; Mt 8, 18-22 

Psalmista mówi dziś: Zrozumcie prawdę. Wy, co zapominacie o Bogu. Wy, co jesteście obłudni. 

Wy, co mówicie jedno a robicie drugie. Zrozumcie prawdę. Skruszcie serca. Nadstawcie uszu. 

Złóżcie ofiarę. Zrozumcie prawdę. Zostawcie wszystko i zaufajcie. Zrozumcie prawdę. Prawda 

wyzwoli. 
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Wsp. św. Ireneusza, biskupa i męczennika. 
Am 3, 1-8; 4, 11-12; Ps 5, 5-8 (R.: por. 9a); {Ps 130 (129), 5}; Mt 8, 23-27 

Obudź w sobie Jezusa! To, że śpi, nie znaczy, że Go nie ma! Nie bój się budzić Go za każdym 

razem, kiedy tracisz kontrolę nad otaczającą Cię rzeczywistością. I nie musisz jej mieć. ON ją 

ma. 
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Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. 
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 

Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Być może sądzisz, że Twoje problemy są nie do 

pokonania. Że spotkało Cię coś nieodwracalnego. Że jest coś, z czym musisz sobie sam poradzić. 

To dzisiaj uwierz w CUDA! Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. 
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Am 7,10-17; Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. 10b); 2 Kor 5,19; Mt 9, 1-8 

Mam przeróżne marzenia, nadzieje, pragnienia. Może Bóg nie daje mi dziś tego, co jest 

głównym tematem moich modlitw. Daje mi za to coś, czego najbardziej potrzebuję. Swoje 

przebaczenie i obietnicę wiecznego szczęścia u Jego boku. 
 


