
OREMUS na okres 19.12.2018 – 16.12.2018

Rozważania: Diakonia Szkoły Animatora, skład: Diakonia Komunikowania Społecznego

Okres Zwykły, rok B, tom 2.

19
.1

1

Ap 1, 1-4; 2, 1-5a; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ap 2, 7b); J 8, 12; Łk 18, 35-43;

Niewidomy pod Jerychem nie przestał wołać Jezusa, choć inni na niego nastawali i zniechęcali go. Był wytrwały. Nie
odstąpił od pierwotnego zamiaru. I my nie ustawajmy w naszej gorliwości wobec Jezusa, w naszej animatroskiej
posłudze. Bądźmy wierni w pierwotnej miłości, a gdy ogień w nas powoli zacznie przygasać prośmy: Jezusie, Synu
Dawida, ulituj się nade mną.
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Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera
Ap 3, 1-6. 14-22; Ps 15 (14), 1b-2. 3 i 4b. 4c-5 (R.: por. Ap 3, 21a); Por. 1 J 4, 10b; Łk 19, 1-10;

Animatorze, Ty który „ożywiasz”, „dzielisz się życiem”! „Masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły”. Jaka
część Twojego  życia  krzyczy  śmiertelnie?  Gdzie  w Tobie  potrzeba  życia? Proś Pana,  aby  spojrzał  na  Ciebie
i przywołał Cię – On pragnie Twojego ożywienia.
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Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
Ap 4, 1-11; Ps 150, 1b-2. 3-4. 5-6a (R.: por. Ap 4, 8b); Por. J 15, 16; Łk 19, 11-28;

Bardzo długo w swoim życiu po prostu żyłem. Szkoła,  dom, znajomi i  tak w kółko. W pewnym momencie się
obudziłem i zobaczyłem jak bardzo marnuje sobie życie… Zacząłem realizować swoje marzenia. Spójrz na siebie.
Żyjesz? Jakie pragnienia Bóg złożył w Twoim sercu? Jak je realizujesz? Gdzie jest Twoje powołanie? Podziękuj za
te wszystkie natchnienia bo one sprawiają, że żyjemy.
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Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
Ap 5, 1-10; Ps 149 (148), 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. Ap 5, 10); Por. Ps 95 (94), 8a. 7d; Łk 19, 41-44;

Panie proszę Cię byś kształtował moje sumienie, bym wyraźnie słyszał Twój głos w moim życiu. Daj abym poznał
czas mojego nawiedzenia i aby pojął co służy mojemu pokojowi! Najświętsza Dziewico niech Słowo Twojego Syna
stanie się ciałem w moim życiu!

23
.1

1 Ap 10, 8-11; Ps 119 (118), 14 i 24. 72 i 103. 111 i 131 (R.: por. 103); Por. J 10, 27; Łk 19, 45-48;

Co jest słodyczą, a co goryczą w moim chodzeniu za Chrystusem? Jaki Jezus ma „sposób” na gorycz w Kościele?
Czy ja także potrafię kochać miłością wymagającą?
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Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy
Ap 11, 4-12; Ps 144 (143), 1b-2. 9-10 (R.: 1b); Por. 2 Tm 1, 10b; Łk 20, 27-40;

W naszym codziennym życiu możemy zachowywać się jak saduceusze, wymyślając różne abstrakcyjne scenariusze
drogi, którą kroczymy. Może jest tak, że za dużo staramy się kombinować licząc, że jak coś zrobimy to będziemy mogli
liczyć na nagrodę. Warto dzisiaj zadać sobie pytanie: jak jest cel mojego zaangażowania we wspólnotę? Jak jest cel
mojego uczestnictwa w Eucharystii? Dlaczego się modlę?
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Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Dn 7, 13-14; Ps 93 (92), 1. 2 i 5 (R.: por. 1a); Ap 1, 5-8; Por. Mk 11, 9c. 10a; J 18, 33b-37;

Monarcha nie z tego świata przed swym powrotem, szanując wolność poddanych, pozwala im na zachowania…
anarchiczne. Ty wszak wyznajesz, iż Jezus jest twoim Panem. Jak urzeczywistniać Jego królestwo w doczesności?
Przede wszystkim we własnym sercu! Na ile TWÓJ język służy Królowi? Na ile TWYM życiem dajesz Mu chwałę?
Na ile jesteś posłuszny Jego prawdzie? Opłakujesz Go, gdy grzechem Go przebijasz?

26
.1

1 Ap 14, 1-3. 4b-5; Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6 (R.: por. 6); Por. Mt 24, 42a. 44; Łk 21, 1-4;

Oddać Bogu wszystko co zabezpiecza byt  materialny.  Czy stać mnie  na taki  gest  wyrażający ogromną  wiarę
i zawierzenie Bogu i Jego Woli? Panie proszę Cię o łaskę hojności i zawierzenia jakie było udziałem ubogiej wdowy.
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Ap 14, 14-20; Ps 96 (95), 10. 11-12. 13 (R.: por. 13ab); Ap 2, 10c; Łk 21, 5-11;

Czy jestem gotowy na spotkanie z Bogiem? Jak bym się zachował, gdybym wiedział, że jutro będzie koniec świata?
Czy mam takie sprawy, które musiałbym załatwić; relacje, które trzeba poprawić; drogi, które trzeba wyprostować?
Czy żyję w taki sposób, aby stale być gotowym? Czy jestem gotowy za 5 min spojrzeć Jezusowi w oczy? Czy jest
taka osoba, której przed obliczem Boga nie spojrzałbym ze spokojem w oczy?

28
.1

1

Ap 15, 1-4; Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 7-8. 9 (R.: por. Ap 15, 3b); Ap 2, 10c; Łk 21, 12-19;

My jako ludzie lubimy być tymi fajnymi. Często przywdziewamy maskę fajności, odkładając naszą wiarę na bok.
Dzisiaj Jezus wzywa nas, abyśmy nie bali się pokazywać naszej wiary, mimo że może być to trudne doświadczenie.
Zobacz jak On walczy o Ciebie – nawet nie musisz się martwić o to jak jej będziesz bronić przed innymi! Jezu,
pragnę słuchać Twoich natchnień, bo z Tobą włos mi z głowy nie spadnie.
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Ap 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a; Ps 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: por. Ap 19, 9a); Łk 21, 28bc; Łk 21, 20-28;

Czy przeżywam jakieś trudności? Czy w moim środowisku jest mi ciężko przez to, że jestem z Chrystusem?
Dziś wyraźnie Pan mówi do każdego z nas:
„Nabierzcie ducha i  podnieście głowy”. Te wszystkie trudności,  obawy, lęki nie będą miały znaczenia, kiedy On
przyjdzie, kiedy przyjdzie do Ciebie ze swoim odkupieniem.



30
.1

1
Święto św. Andrzeja, apostoła
Iz 49, 1-6; Ps 19, 2-3. 4-5ab (R.: 5a); Rz 10, 9-18; J 14, 6b i 9c; Mt 4, 18-22;

„Jak piękne stopy tych,  którzy  zwiastują  dobrą nowinę”  –  Jezus jest  Tym, który  przynosi  dobrą nowinę,  który
powołuje do nowego życia, do udziału w „łowieniu ludzi”. I to mnie inspiruje, pociąga do tego, żeby za św. Pawłem
zapytać siebie „Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli?”. Jak ludzie wokół mnie mogą usłyszeć o moim
Panu, moim Przyjacielu o moim przemienionym życiu?

1.
12

Ap 22, 1-7; Ps 95 (94), 1-2. 3-5. 6-7c (R.: por. 7bc); Por. Łk 21, 36; Łk 21, 34-36;

Jezus mówi żebyś uważał na siebie. Spójrz ile w tym jest Jego troski i miłości. Bóg pragnie Twojego dobra, dlatego
mówi abyś „czuwał i modlił się w każdym czasie”. Czy widzę w tym Bożą Miłość czy traktuję te słowa tylko jako
nakaz? Czym jest czuwanie w Twoim życiu? Pomyśl, co czyni Twoje serce ociężałym? I czy próbujesz to zmienić?

Adwent, rok C, tom 1.

2.
12

Pierwsza Niedziela Adwentu

Jr 33, 14-16; Ps 25 (24), 4-5. 8-9. 10 i 14 (R.: por. 1b); 1 Tes 3, 12 – 4, 2; Ps 85 (84), 8; Łk 21, 25-28. 34-36;

Czy moje przestrzeganie przykazań, bycie dobrym człowiekiem, stawanie się coraz lepszym, jest na chwałę Boga? Czy
dbam o to wszystko z powodu tęsknoty za Nim, chęci bycia z Nim jeszcze bliżej? A może to chęć bycia perfekcyjnym?
Czy w mojej codzienności wychodzę z egoizmu i skupiam się na tym co Bogu miłe? Czy rzeczywiście czekam na
przyjście Pana?

3.
12

Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera
Iz 2, 1-5; Iz 4, 2-6; Ps 122 (121), 1b-2. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 1bc); Por. Ps 80 (79), 4; Mt 8, 5-11;

Czy ja żyję w pokoju? Czy cieszę się ze spotykania Pana i wychodzę mu z radością naprzeciw? Ile razy odwracam
wzrok na widok Jego czułych i przepełnionych miłością oczu i zabieram dłoń, czując Jego uzdrawiający dotyk? Czy
ucieszyłbym się, gdyby dzisiaj chciał mnie zabrać do siebie? Wystarczy wpatrzeć się w Pana, by być zbawionym;
wystarczy zawierzyć mu, by zostać uwolnionym.

4.
12

Iz 11, 1-10; Ps 72 (71), 1b-2. 7-8. 12-13. 17 (R.: por. 7); ; Łk 10, 21-24;

Co takiego oglądasz, że Pan mówi „Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie” ? Musisz naprawdę doświadczać
Jego mocy, działania i cudów! Przypomnij sobie chociaż kilka takich sytuacji z ostatniego czasu i podziękuj dziś za nie.

5.
12

Iz 25, 6-10a; Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 6cd); ; Mt 15, 29-37;

„(…) połamał i dawał uczniom, a oni tłumom. Najedli  się wszyscy do syta.” Ciało Chrystusa, które otrzymujemy
w Eucharystii jest jedynym pokarmem, który nasyca. Jest jedynym pokarmem, którego przyjmowanie uzdrawiania
dusze i ciało. Czy jest we mnie wiara, że Chrystus pod postacią chleba i wina rzeczywiście może zmienić moją
rzeczywistość, może uzdrowić moje zranienia, złe skłonności, niestałość w wierze?

6.
12

Iz 26, 1-6; Ps 118 (117), 1bc i 8-9. 19-20. 21 i 25. 26-27a (R.: por. 26a); Por. Iz 55, 6; Mt 7, 21. 24-27;

„Spadł  deszcz,  wezbrały  rzeki,  zerwały  się  wichry  i  uderzyły”.  Każdy mój  dzień jest  próbą.  Ile  razy w obliczu
smutków i trudności wybieram to co lekkie i przyjemne nie dopuszczając do głosu Pana? Ile razy buduję na sobie
i pokładam ufność w człowieku zamiast w Ojcu? Co jest moim fundamentem? Czy w każdej sferze życia mogę
powiedzieć „Tylko Ty, Panie jesteś fundamentem”?

7.
12

Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
Iz 29, 17-24; Ps 27 (26), 1bcde. 4. 13-14 (R.: 1b); ; Mt 9, 27-31;

„Według wiary waszej niech wam się stanie”. Jaka jest moja wiara? Czy potrafię rozmawiać z Bogiem o rzeczach
dla mnie najtrudniejszych? Prosić Go o rzeczy, które uważam za niemożliwe do spełnienia? Jak zauważył bp Ryś,
śledząc ewangelię widzimy, że Bóg nie pyta o to czy coś jest możliwe, ale o to czy tego pragniemy. I, choć może to
być zaskakujące, to właśnie nasza wiara jest kluczowa do współpracy z łaską Bożą.

8.
12

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Rdz 3, 9-15; Ps 98, 1-4; Ef 1, 3-6. 11-12; Łk 1, 28; Łk 1, 26-38;

Jedna z piękniejszych modlitw maryjnych ks. Blachnickiego:
Maryjo, Niepokalana Jutrzenko Wolności, Jasnogórska Pani, przy której my, Polacy zawsze byliśmy wolni. Ty jesteś
Źródłem Światła i Życia dla nas - ponieważ jako pierwsza z ludzi przyjęłaś Światłość Świata – Jezusa i poszłaś za
Nim, oddając Mu w posłuszeństwie i miłości całe swoje życie, aż po krzyż. Ty widzisz moją niewolę, która polega
na tym, że często panuje we mnie ciemność błędu, niewiedzy, ułudy własnej wyobraźni i że żyję jeszcze dla
siebie,  opanowany pychą i  miłością  własną. Wyzwól  mnie,  upraszając mi  łaskę zanurzenia  się  wraz  Tobą
w jedynym świetle, jakim jest Jezus, który wie kim jestem, czego chce ode mnie Ojciec i co jest dla mnie dobre.
Wyzwól mnie, upraszając moc do zwyciężania egoizmu w przyjmowaniu krzyża i do życia dla Światła, dla Boga
i braci przez bezinteresowną służbę i miłość. Spraw, aby w moim wnętrzu zajaśniało światło i wytrysnęło źródło
życia. Pomóż Mi poznać Prawdę, która mnie wyzwoli i pójść za Jezusem, abym nie chodził w ciemności, ale miał
Światło Życia. Amen.

9.
12

Druga Niedziela Adwentu
Ba 5, 1-9; Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6 (R.: por. 3a); Flp 1, 4-6. 8-11; Łk 3, 4c. 6; Łk 3, 1-6;

Nasze życie to konkretny czas wyznaczony przez Boga. Bóg powołał do życia Jana i dał mu konkretne zadanie.
Nasz też powołał do życia i  wyznaczył  nam zadania. Każdemu inne. Pan dziś mówi, abyśmy wypełniali  nasze
zadania w radości, a nie w smutku. Przywdziejmy dziś szaty radości, bo one są przygotowane dla nas przez Boga.
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Iz 35, 1-10; Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14 (R.: por. Iz 35, 4d); ; Łk 5, 17-26;

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to będzie, gdy wreszcie ujrzysz Boga twarzą w twarz? Oczywistym jest, że nie
można sobie tego dokładnie wyobrazić i nie da się w pełni wzbudzić w sobie uczuć, które temu będą towarzyszyły.
Zdecydowanie będzie to bowiem więcej, niż się spodziewamy - podobnie jak z paralitykiem, który prócz uleczenia
ciała, doznał również uleczenia swojej duszy. Czy Adwent nie jest takim czasem oczekiwania, a następnie spotkania
z Żywym Bogiem?
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Iz 40, 1-11; Ps 96 (95), 1-2. 3 i 10ac. 11-12. 13 (R.: por. Iz 40, 10a); ; Mt 18, 12-14;

Gdy tracimy coś co w naszych oczach nie ma wielkiej wartości, nie przywiązujemy do tego większej wagi. Często
przechodzimy nad tym do porządku dziennego, z łatwością zastępujemy tą rzecz, być może, kupując nową. My
łatwo zapominamy, ale Bóg nie. W jego oczach każdy człowiek jest ważny i cenny, dlatego każde nasze zagubienie
(myśli, decyzji, czynów) jest dla niego bolesne i choćby wydawało się, że jesteś taki mały i niezauważalny, że Twoje
sprawy i życie nie są dla Niego istotne, to pamiętaj, że Jego wolą nie jest, „żeby zginęło jedno z tych małych”. On
szuka Ciebie każdego dnia, bo drogi jesteś w Jego oczach.
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Iz 40, 25-31; Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10 (R.: por. 1b); ; Mt 11, 28-30;

Czy odnosisz czasami wrażenie, że niemal  codziennie przychodzisz do Pana z tym samym? Prosisz, dziękujesz
i przepraszasz wciąż i wciąż za to samo. Mierząc ludzką miarą, Bóg musiałby być tym zmęczony i znużony. On zaś, na
przekór naszym obawom, nie tylko nie męczy się, ale nieustannie oczekuje nas, by nas pokrzepić i dodać nam sił.
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Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy
Iz 41, 13-20; Ps 145 (144), 1bc i 9. 10-11. 12-13 (R.: por. 8); Por. Iz 45, 8; Mt 11, 11-15;

To już kolejny nasz Adwent i znów nasz Pan chce, abyśmy porzucili swoje lęki. Nie bój się, maluchu-robaku, jestem
twoim TATĄ, nic ci nie grozi, jestem Twoją pomocą. Daj Mu się zaprowadzić w krainę BEZ-strachu, BEZ-lęku, BEZ-
zamartwiania się. Ona jest możliwa. www.bit.ly/male-serce 
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Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła
Iz 48, 17-19; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. J 8, 12); ; Mt 11, 16-19;

Ewangelia ukazuje nam nasze zakłamanie. Często słuchamy ale nie chcemy usłyszeć. Mamy wybiórczy słuch –
wybieramy tylko to co łatwe i  przez nas akceptowalne, odrzucając wszelki  trud. Czy w swojej posłudze jestem
wzorem pokory i posłuszeństwa Słowu dla moich uczestników?
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.1

1

Syr 48, 1-4. 9-11; Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19 (R.: por. 4); Łk 3, 4c. 6; Mt 17, 10-13;

Dzisiejsze Słowo pokazuje  zapowiedź –  obietnicę Bożą oraz jej  wypełnienie.  Uczniowie  będący blisko Jezusa
zobaczyli  wypełnienie  obietnicy,  uczeni  w Piśmie  jej  nie  dostrzegli.  Animując  spotkania  oazowe opowiadasz  o
obietnicach Bożych. Czy jesteś pierwszym świadkiem tego, że obietnice te się wypełniają?
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Trzecia Niedziela Adwentu
So 3, 14-17; Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6 (R.: por. 6); Flp 4, 4-7; Iz 61, 1; Łk 3, 10-18;

Jan  mówi  o  paleniu  plew  a  Jezus  wymienia  plewy,które  dostrzega  w  naszym życiu  –  chciwość,  łakomstwo,
posiadanie i władza... Zobaczcie jak w opowieści Jezusa to wydaje się zwyczajne „nie uciskajcie ponad miarę”,
„podzielcie się”... a jak czasem jest trudne bo jest wyrazem naszej władzy - posiadania jakiegoś dobra czy mandatu
by innych pouczać, osądzać. Najmniej chodzi tu o pieniądze a najbardziej o przekonanie, że mam i mogę. Oto
nasze plewy.


