
 

 

Oremus 21.05.2017 – 17.06.2017 

 

Rozważania: Diakonia Szkoły Animatora, skład: DKS WPraga 

 Okres Wielkanocny, rok A, tom 2. 
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6. Niedziela Wielkanocna 
Dz 8, 5-8.14-17; Ps 66 (65), 1b-3a.4-7a.16.20 (R.: por. 1b); 1 P 3, 15-18; {J 14, 23}; J 14, 15-21 

Dziś w Ewangelii Jezus mówi o tym, że da nam Ducha Prawdy. Zastanów się nad tym, czym dla 

Ciebie jest Prawda, jak ją rozumiesz, jak pielęgnujesz. Jak traktujesz bliźnich, których prawda 

jest inna? Co robisz, by przybliżać Prawdę ludziom? 

Poproś Boga, by kierował Twoje kroki, ku głębszej miłości i poznaniu Prawdy. 
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Dz 16, 11-15; Ps 149, 1b-6a.9b (R.: por. 4a); {Por. J 15, 26b.27a}; J 15, 26 – 16, 4a 

W żartobliwym porzekadle, jakoby łatwiej było się dogadać z terrorystą niż liturgistą jest nieco 

prawdy. Coraz częściej w serwisach społecznościowych słychać głosy obrońców „wiary 

i tradycji”, piętnujących tych, którzy … nie pasują do ich wizji Kościoła, są nie dość wierni, 

radykalni, jednoznaczni, … Dzisiejsze słowa Pana są przestrogą i zachętą do weryfikacji naszej 

zapalczywości w tępieniu „herezji” u bliźnich, bo i nam może się zdarzyć „zabijać” innych 

z przekonaniem, że oddajemy cześć Bogu. 
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Dz 16, 22-34; Ps 138 (137), 1b-3.7e-8 (R.: por. 7e); {Por. J 16, 7.13}; J 16, 5-11 

Paraklet to obrońca. To ktoś kto przemawia w imieniu oskarżonego, taki nasz adwokat. Być 

może dlatego Jezus mówi, że pożyteczne jest Jego odejście, bo czasy które nadejdą, będą trudne 

dla chrześcijan. Żyjemy w takich czasach. Świat nie kocha Prawdy. Zabija za nią. Stąd potrzeba 

nam obrońcy, kogoś kto przemówi w naszym imieniu. Czy jestem człowiekiem prawdy?  
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Wsp. Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych 
Dz 17, 15.22 – 18, 1; Ps 148, 1b-2.11-14c; {J 14, 16}; J 16, 12-15 

Gdy czegoś nie rozumiemy rodzi się niepewność, łatwo wtedy zniechęcić się i zwątpić w sens. 

I dzisiaj Jezus nam mówi, że będą takie momenty, że nie będziemy w stanie pojąć, znieść 

prawdy. Zwróć uwagę na wszystkie te chwile w życiu wymagające twojego zaufania. Jaka jest 

twoja postawa? Prosisz o Ducha Prawdy, który doprowadzi cię do pewności? 
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Dz 18, 1-8; Ps 98 (97), 1bcde.2-4 (R.: por. 2a); {Por. J 14, 18}; J 16, 16-20 

Jezus pokazuje, że wierząc w Niego, musimy się godzić na wiele (po ludzku rozumując) 

sprzeczności. „Smutek wasz zamieni się w radość”, „Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie 

widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”, całe 8 błogosławieństw ... Jak myśleć według logiki 

Bożej? 
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Wsp. św. Filipa Nereusza, Prezbitera 
Dz 18, 9-18; Ps 47 (46), 2-7 (R.: por. 8a); {Por. Łk 24, 46b.26b}; J 16, 20-23a 

Chrześcijaństwo nie jest łatwą drogą. Smutek i płacz oraz „ból rodzenia” staje się udziałem 

każdego z nas. Nie jest bowiem łatwo przebaczyć osobie, która zraniła, i która rani. Nie jest 

łatwo zaufać Bogu, kiedy okoliczności nie są sprzyjające, kiedy widać, że coś się traci nie do 

końca mając nadzieję, że po stracie coś innego się zyska ... 
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Dz 18, 23-28; Ps 47 (46), 2-3.8-10 (R.: por. 8a); {Por. J 16, 28}; J 16, 23b-28 

Proście, ale w imię Jezusa. Nie w imię swoje. Nie w imię dobrobytu. Nie w imię tzw. świętego 

spokoju. Nie w jakiekolwiek / czyjekolwiek inne imię. W imię Jezusa. Takiej modlitwy prośby 

pragnie Ojciec! Jest ona … szkołą modlitwy: pozwala w Bożym świetle ujrzeć i modyfikować 

swe intencje oraz uczy dostrzegać dobroć i hojność Boga (które mogą przejawiać się zupełnie 

inaczej niż „myśmy się spodziewali”) 
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Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 
Dz 1, 1-11; Ps 47 (46), 2-3.6-9 (R.: por. 6); Ef 1, 17-23; {Mt 28, 19a.20b}; Mt 28, 16-20 

Jezus wybiera miejsce spotkania. Uczniowie mieli niezły maraton. Po poranku 

zmartwychwstania polecił im wrócić do domu, miejsca „sukcesu ewangelizacyjnego” – do 

Galilei, tam znowu ich nauczał. A potem zaprosił ich ponownie do Jerozolimy – miejsca strachu 

i wspomnień ich tchórzostwa i ucieczki. To tu właśnie pokazał im pełnię chwały wstępując do 

Nieba. Ty i ja również mamy swoje życie Galilee i Jerozolimy, grunt żeby być w nich kiedy Pan 

wzywa. Dokąd Ciebie wzywa? 
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Wsp. św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy 
Dz 19, 1-8; Ps 68 (67), 2-4.5ac.6-7b (R.: por. 33a); {Kol 3, 1}; J 16, 29-33 

„Spotkał jakichś uczniów”. Pewnie mieli w sobie mnóstwo zapału do głoszenia Słowa, ale 

w głębi serca musieli czuć się zagubieni, bo byli „jacyś”, a nie Jezusa. Tak naprawdę nie do 

końca wiedzieli, w co wierzyli. Ale mieli w sobie wewnętrzny ogień, który przykuł uwagę 

Pawła. Potrzebowali „dokończenia formacji”. A ja, czy nie jestem trochę jak ci „jacyś 

uczniowie” – niedookreślony, zagubiony, głoszący kogoś, kogo nie znam? 

3
0
.0

5
 

Dz 20, 17-27; Ps 68 (67), 10-11.20-21 (R.: por. 33a); {J 14, 16}; J 17, 1-11a 

Paweł to człowiek pełen pasji Bożego działania. Jego serce rozpalone jest miłością i pragnieniem 

rozgłaszania Bożej Chwały. Do czego dziś Ciebie przynagla Duch? Wsłuchujesz się w ogóle 

w Jego głos? Rozpalasz w sobie ogień Bożego posłania, czy zadowalasz się nikłym płomykiem 

ledwie tlącym się na dnie Twojego serca? 

3
1
.0

5
 

Święto Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny  
t6: Rz 12, 9-16b; Iz 12, 2-3.4bcde.5-6 (R.: por. 6b); {Łk 1, 45}; Łk 1, 39-56 

Chyba każdy z nas zna tę radość płynącą z otwarcia serca przed drugim człowiekiem. Moja 

otwartość umożliwia prawdziwe Spotkanie z drugim. Bez niej nie ma „miłości braterskiej”, 

„okazywania czci” – ale też prawdziwego świadectwa i ewangelizacji. Co więcej, głębokie 

spotkanie z drugą osobą może być też miejscem objawienia się Bożej chwały, jak stało się to 

w przypadku Maryi i Elżbiety. 
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Wsp. św. Justyna, Męczennika 
Dz 22, 30; 23, 6-11; Ps 16 (15), 1b-2a.5.7-11 (R.: por. 1b); {J 17, 21}; J 17, 20-26 

Ten nieco skomplikowany fragment to doskonały przykład tego, jaka jest istota miłości. Tak 

kocha nas Jezus, jak o nas opowiada Ojcu. Opowiada jak o kimś kto jest bliski, jak o kimś z kim 

jest związany i na kim Mu zależy. Niejako anonsuje nas Ojcu. Mówi: Oni poznali, że Ty mnie 

posłałeś. Czy wszyscy poznaliśmy tę prawdę? pewnie nie do końca ale jesteśmy zaproszeni do 

tego. Jezus za nami obstaje – jest naszym stronnikiem. Wprowadza nas na salony Nieba. 
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Dz 25, 13-21; Ps 103 (102), 1b-2.11-12.19-20b (R.: por. 19a); {Por. J 14, 26}; J 21, 15-19 

Jak odpowiedzieć na pytanie Jezusa: „Czy kochasz mnie?” Św. Paweł wyraził swoją miłość do 

Jezusa wykorzystując swoją charyzmę, śmiałość i inteligencję. Korzystając z naturalnych darów, 

przez które działał Duch Boży, zaświadczył o Jezusie i wydostał się z rąk Żydów. W jaki sposób 

ja dzisiaj powiem Jezusowi, że Go kocham? 
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[rano] Wsp. św. Męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy 
Dz 28, 16-20.30-31; Ps 11 (10), 4.5.7 (R.: por. 7b); {Por. J 16, 7.13}; J 21, 20-25 

Będąc w bliskości z Panem, często z naszej troski o uczestników wspólnoty pytamy o nich, 

prosimy za nimi, zachęcamy ich, motywujemy, ... Nie jest to złe, ale jeśli skupimy się tylko na 

innych, może to nas spowolnić w naszym chodzeniu za Panem. Jezus powiedział Piotrowi „Ty 

pójdź za Mną!”. Ruszmy się więc już teraz i przy starcie zapytajmy Jezusa „Panie, a co ze mną 

będzie?” 
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Uroczystość Niedzieli 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; Sekwencja; {-}; 
J 20, 19-23 

Nareszcie! Tygodnie oczekiwań na spełnienie obietnicy danej przez Jezusa dobiegły końca. 

Z najróżniejszych sposobów pojmowania teologii Trójcy Świętej, najprostszym opisem Osoby 

Ducha Świętego jest dla mnie „Bóg, który działa i mogę doświadczać tego skutków”. A kim dla 

mnie jest Duch Święty, jak działa, co robi? Czy pamiętam o tym, że jestem świątynią Ducha 

Świętego – czyli tym, przez którego Bóg działa, i ja oraz inni możemy doświadczać tego 

skutków? Czy nie zamykam się czasem na Jego moc? 

 9. tydzień zwykły, rok A I, tom 3. 
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Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła 
t6: Rdz 3, 9-15.20 (Dz 1, 12-14); Ps 87 (86), 1-3.5-6 (R. 1:por. Ps 45, 6a; albo 2: Jdt 15, 10d); {Łk 1, 28);  
J 2, 1-11 (J 19, 25-27; Łk 1, 26-38) 

W dzisiejszych czytaniach mamy przedstawione dwie kobiety. Ewa – kobieta, która stała się 

matką wszystkich żyjących, która dała się skusić wężowi, co sprowadziło na cały świat zło oraz 

Maryję, która stała się Matką Kościoła. Kobieta nieskalana grzechem, która swoim zawierzeniem 

„Niech mi się stanie według słowa twego” przyniosła na świat zbawienie dla całej ludzkości. 

Czy pomimo mojej grzesznej natury staram się – tak jak Maryja – iść za wolą mojego Pana? Czy 

jestem gotowy przyjąć to, co dla mnie przygotował? 
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Tb 2, 9-14; Ps 112 (111), 1b-2.7-9 (R.: por. 7b); {Por. Ef 1, 17-18}; Mk 12, 13-17 

Co to znaczy być człowiekiem sprawiedliwym? Wydaje mi się, że to znaczy być wiernym od 

małych do wielkich rzeczy. Psalmista mówi dziś: „Błogosławiony człowiek, który służy Panu 

i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach”. Wierność to wielka cnota. Nie każdy potrafi 

zachować ją w każdej dziedzinie życia. A zdaje się, że tego Pan Bóg od nas oczekuje, między 

innymi. Byśmy byli wierni i ufający. Nie ważne czy jest czas radości, posuchy, czy trudu. 

Ważne, że wiernie spełniamy swoje powołanie do bycia chrześcijanami w każdym czasie. 
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Tb 3, 1-11a.16-17a; Ps 25 (24), 2-6.7bc.8-9 (R.: por. 1b); {J 11, 25a.26}; Mk 12, 18-27 

Ile razy słyszeliśmy w swoim życiu obelgę, która piętnowała to, na co nie mamy wpływu? Ile 

w nas zadr spowodowanych właśnie przez to, co od nas niezależne? W takich chwilach warto 

odszukać modlitwę Tobiasza, pełną oddania i ufności.  
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Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana 
Rdz 22, 9-18 (Hbr 10, 4-10); Ps 40 (39), 7-11b.17 (R.: por. 8a i 9a); {Por. Flp 2, 8-9}; Mt 26, 36-42 

Czy wierzę Panu Bogu naprawdę? Czy są sytuacje w moim życiu, w których nie postępowałem 

zgodnie ze swoim planem? Czy są sytuacje w których pozwoliłem Panu Bogu doprowadzić się 

na kraniec przepaści i zaufałem Mu, że wie co robi? Czy w moim życiu są przestrzenie, 

w których realnie i konkretnie wypełniam Jego wolę, nawet jeśli tego nie rozumiem? 
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Tb 11, 5-18; Ps 146 (145), 1b-2.6c-10 (R.: por. 1b); {J 14, 23}; Mk 12, 35-37 

Ile dobra wydarzyło się ostatnio w moim życiu? Szczera rozmowa z przyjacielem, uśmiech pani 

w autobusie, piękne słońce w drodze do pracy, słowa docenienia, ... To wszystko jest dziełem 

Pana – Jego darem dla mnie. I choć raduje Go mój zachwyt i wychwalanie Jego dzieł, to jeszcze 

bardziej pragnie, bym dzielił się tym z innymi. Panie, nie pozwól bym Twoje błogosławieństwo 

zachował tylko dla siebie, ale jak Tobiasz wyszedł z domu i dzielił się tym, czego dla mnie 

dokonałeś.  
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 [rano] Wsp. bł. Bogumiła, biskupa 

Tb 12, 1b.5-15.20; Tb 13, 2abcde.6-8 (R.: por. 2a); {Mt 5, 3}; Mk 12, 38-44 

Czy potrafię być jak ta wdowa która oddała wszystko dla Boga. Oddać ostatnie pieniądze, 

ostatnią wolną chwile dnia. A może jestem skąpy, daje tylko z tego co mi zbywa?? 
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Uroczystość Najświętszej Trójcy 
Wj 34, 4b-6.8-9; Dn 3, 52-56 (R.: por. 52b); 2 Kor 13, 11-13; {Por. Ap 1, 8}; J 3, 16-18 

Ile razy słyszałeś już słowa dzisiejszej ewangelii? Ile razy je cytowałeś, jak dobrze je znasz? Jak 

jednak wpływają one na Twoje życie, wiarę, czyny? 

Przeczytaj je dziś tak, jakbyś widział je pierwszy raz. Zastanów się nad tym, czy naprawdę 

wierzysz, że Bóg Cię kocha? Jak wyraża się to w Twoim życiu? 
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2 Kor 1, 1-7; Ps 34 (33), 2-9 (R.: por. 9a); {Mt 5, 12a}; Mt 5, 1-12 

Ewangelię tę słyszeliśmy już wiele razy – proponuję dziś zatem spojrzeć na te osiem wezwań 

przez pryzmat ich przeciwstawieństw – to jedna z metod interpretacji Słowa. Znajdź do każdej 

wspomnianej cechy (cisi, ubodzy, ...) przeciwstawieństwo. Czy antynomią dla 

„wprowadzających pokój” – są „wprowadzający niepokój”? A może „ci, którzy nic nie robią by 

pokój wprowadzać”, albo „ci, którzy lubią patrzeć jak inni się kłócą”? Przeciwstawieństwo może 

wydobyć nowe, głębsze, bardziej Twoje znaczenie błogosławieństwa. 
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Wsp. św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła 
2 Kor 1, 18-22; Ps 119 (118), 129-133.135 (R.: por. 135a); {Mt 5, 16}; Mt 5, 13-16 

Łatwo być światłem, kiedy jest jasno. Dopiero kiedy nastają ciemności, trudy, mroki wiary, 

weryfikuje się nasz blask. Jezus nazywa nas dzisiaj solą dla świata i światłem. Nie dajmy sobie 

wmówić, że jest inaczej. Nadawajmy smak w naszej codzienności i bądźmy lampą na górze, 

kiedy nasi bracia gubią drogę – niech światło przywiedzie ich na właściwe ścieżki. 

1
4
.0

6
 

Wsp. Bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika 
2 Kor 3, 4-11; Ps 99 (98), 5-9 (R.: por. 9c); {Ps 25 (24), 4b.5a}; Mt 5, 17-19 

Rewolucja po ludzku: zburzyć i na tym budować. Rewolucja po Bożemu: udoskonalić miłością 

i wziąć światło Ducha Świętego, który ożywi to, co po ludzku nadaje się tylko do zburzenia. 

Odnajdujesz się w tym drugim? Nowy Człowiek nie powstaje z niczego – w Bogu ożywa z tego, 

co nam wydaje się martwe. 
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Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
Pwt 8, 2-3.14b-16a; Ps 147B, 12-15.19-20 (R.: por. 12a); 1 Kor 10, 16-17; -; {J 6, 51ab}; J 6, 51-58 

Nikt nie ma wątpliwości, że moment karmienia niemowlaka przez mamę jest szczególnie bliski 

i intymny. To więcej niż tylko przekazywanie pokarmu, podtrzymywanie życia, to miłość, 

czułość, przytulenie do serca. O tym mówi dziś do nas Pan – spożywanie Jego Ciała, picie Jego 

Krwi to moment zjednoczenia, bliskości, to Jego Miłość, wtulenie się w serce. To przedsmak 

tego, co dokona się po naszej śmierci. Czy chcę tak żyć? 

1
6
.0

6
 

2 Kor 4, 7-15; Ps 116B (115), 10-11.15-18 (R.: por. 17a); {Por. Flp 2, 15d.16a}; Mt 5, 27-32 

„... w swoim sercu popełnił (grzech) ...” Grzech zaczyna się w sercu człowieka. W moim 

wnętrzu mają początek grzechy języka, wykroczenia przeciw Bożym przykazaniom. Jak ważne 

jest zatem, by stać na straży swoich myśli, pragnień. Boże oczyszczaj mnie i moje serce, 

wypełniaj je Sobą, Twoim Duchem, by wypływało ze mnie życiodajne źródło. 
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Wsp. św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika 
2 Kor 5, 14-21; Ps 103 (102), 1b-4.8-9.11-12 (R.: por. 8a); {Ps 119 (118), 36a.29b}; Mt 5, 33-37 

Pojednajcie się z Bogiem – wezwanie na Wielki Post?, na Adwent?, na każdy dzień! Jednajmy 

się z Bogiem, czyli stawajmy się jedno z Bogiem! Niech Jego miłość nas przynagla, żyjmy dla 

Niego, w prostocie i prawdzie – jak św. br. Albert. Trwa jego rok. Warto dzisiaj przeżyć jak on. 

A potem kolejne dni …  

 


