
 

 

Oremus 13.12.2015 – 16.01.2016 

 

Rozważania: Diakonia Szkoły Animatora, skład: DKS WPraga 
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3. Niedziela Adwentu.  

So 3, 14-18a; Iz 12, 2-3.4b-6 
(R.: 6); Flp 4, 4-7; {Iz 61, 1}; 
Łk 3, 10-18 

Pewnie nie raz zastanawiałeś się, czego oczekuje od Ciebie Jezus, co 

masz robić ze swoim życiem. Jan daje nam dziś odpowiedź tak 

prostą, że aż chciałoby się zapytać: Tylko tyle? Ale gdy przyjrzymy 

się swoim nieustannym zmaganiom z codziennością, będzie to "aż 

tyle". Niech dzisiejsza radość z mającego niebawem narodzić się 

Zbawiciela doda nam sił na codzienne spotkania z rzeczywistością 

i rzetelne wypełnianie naszych obowiązków. 
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Wsp. św. Jana od Krzyża, 
prezbitera i doktora Kościoła. 

Lb 24, 2-7. 15-17a; Ps 25 (24), 
4b-5b.6.7b-9 (R.: 4b); {Ps 85 
(84), 8};  
Mt 21, 23-27 

Dialog Jezusa z Żydami obnaża ich słabość. Przywiązanie do 

własnego zdania – zamknięcie na prawdziwy dialog i uzależnienie od 

tego, jak będą postrzegani przez innych. Ten brak wolności 

wewnętrznej oddziela ich od Prawdy. My także często zadajemy 

Jezusowi ważne dla nas pytania. Być może i w naszym życiu jest coś, 

co utrudnia uzyskanie Jego odpowiedzi? 
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So 3, 1-2.9-13; Ps 34 (33), 2-
3.6-7.17-19.23 (R.: 7a);  
Mt 21, 28-32 

Ile razy zdarzyło Ci się powiedzieć najpierw „nie chce mi się”, „nie 

zrobię tego”, a później się opamiętałeś i stwierdziłeś „no dobra, niech 

będzie, zrobię”? Na pewno wiele razy. Jezus mówi dziś, że to jest 

zbawienna postawa. Bo najważniejsza jest ta decyzja na końcu. Być 

grzesznikiem, wiedzieć o tym i robić coś by to zmienić – to jest 

świętość. Być sprawiedliwym, pysznić się tym i nic nie robić – to 

zdecydowanie nie jest świętość. Grzesznicy uwierzyli, 

a sprawiedliwi, nawet kiedy zobaczyli, nie uwierzyli. 
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Iz 45, 6b-8.18.21b-25; Ps 85 
(84), 9a-14 (R.: Iz 45, 8); {Iz 
40, 9-10};  
Łk 7, 18b-23 

„Ja jestem Bogiem i nie ma innego” – to zdanie tak wiele razy pada 

w dzisiejszym czytaniu. A gdzie ja widzę źródło sprawiedliwości 

w moim życiu? Moc? Pokój? Miłość? Oczekuję Boga, czy kogoś 

innego? Siebie? Drugiego człowieka? Kto jest dla mnie gwarantem 

mojego pokoju i szczęścia? 
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Rdz 49, 2. 8-10; Ps 72 (71), 1-
4b.7-8.17 (R.: por. 7);  
Mt 1, 1-17 

Czytając dzisiejszą Ewangelię można zadawać sobie pytanie "Po co?" 

Po co opisywać rodowód? Po co rozdrabniać się na szczegóły skoro 

i tak większości imion nie znam, nie zapamiętam? Jezus nie przyszedł 

na świat, bo nagle Bóg postanowił przybliżyć się do człowieka. On 

wciąż się przybliżał, krok po kroku. Do ciebie też przychodzi – 

cierpliwie, krok po kroku, na tyle ile Mu pozwolisz. Zwróć uwagę na 

te małe kroki w twoim życiu, nie zapominaj o nich. 
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Jr 23, 5-8; Ps 72 (71), 1-2.12-
13.18-19 (R.: por. 7);  
Mt 1, 18-24 

Wczytaj się w księgę Jeremiasza. Jakie są moje wyobrażenia 

o Mesjaszu, o Jego przyjściu? Czy „mój Mesjasz” to nie jest 

superbohater, który zaprowadzi sprawiedliwość, ukarze wszystkich 

złych, oczyści politykę z przekrętów, zreformuje szkolnictwo, 

fundusz zdrowia, praca nie będzie harówką i jeszcze uporządkuje 

moje życie i będę miał wreszcie święty spokój, by wypełnić 

wszystkie szlachetne plany. Tymczasem Mesjasz – Jezus przychodzi 

inaczej: rodzi się jako dziecko, czyni z obiecanej małżonki 

Oblubienicę Boga i zmienia zupełnie życie. Taki jest Bóg i On już 

przyszedł. Na kogo czekam? On tu właśnie jest. Tylko: czy daję 

wolność Bogu, by działał w moim życiu? Czy trzymam się kurczowo 

swoich planów? 
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Sdz 13, 2-7.24-25a; Ps 71 
(70), 3-4a.5-6b.16-17 (R.: por. 
8 ab);  
Łk 1, 5-25 

Uwierzyć Słowu Boga, „które się spełnia w swoim czasie”. 

Zachariasz miał poważne wątpliwości co do wypełniania się 

obietnicy Pana, a tym samym co do tego, że Pan Bóg wysłuchał jego 

modlitwy prośby o syna. Czy ja podobnie jak Zachariasz poddaję 

w wątpliwość Bożą odpowiedź na moje wezwania? Panie naucz mnie 

oczekiwać i przyjmować Twoje słowo tak jak Maryja. 
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4. Niedziela Adwentu.  

Mi 5, 1-4a; Ps 80 (79), 
2ac.3b.15-16.18-19 (R.: por. 
4); Hbr 10, 5-10; {Łk 1, 38};  
Łk 1, 39-45 

Jakie są Twoje spotkania z Bogiem? Jakie są Twoje spotkania 

z ludźmi? Prawdziwe spotkanie z Bogiem (przede wszystkim 

w modlitwie osobistej, w sakramentach) odmienia na lepsze spotkania 

z ludźmi. Psalmista wprost domaga się aktywnej obecności Boga na 

modlitwie i w życiu. Maryja przynosi Elżbiecie Chrystusa i Ducha 

Świętego. Naśladuj ich. Daj ludziom szansę przyjąć Tego, który jest 

pokojem. 
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 Pnp 2, 8-14 lub So 3, 14-18a; 

Ps 33 (32), 2-3.11-12.20-21 
(R.: por. 1a i 3a);  
Łk 1, 39-45 

Kościele Oblubienico nadchodzi Twój Ukochany! 
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1 Sm 1, 24-28; 1 Sm 2, 1.4-8d 
(R.: por. 1a);  
Łk 1, 46-56 

To dzień dziękczynienia! Jak wiele dostałem od Boga – moją 

osobowość, dziedzictwo, rodzinę, marzenia, ten poranek. To 

wszystko jest wspaniałe. Anna, matka Samuela i Maryja, matka 

Jezusa dziękują Bogu za wielkie rzeczy, które On zdziałał w ich 

życiu. Ale co robią dalej? Oddają Mu to, co do Niego należy, czyli 

swoje upragnione potomstwo. Oddać Bogu nie oznacza stracić, ale 

podporządkować Jego woli. Co ja oddałem Mu dzisiaj? 
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Ml 3, 1-4; 4, 5-6; Ps 25 (24), 4-
5.8-10.14 (R.: Łk 21, 28);  

Łk 1, 57-66 

Dzisiejsze słowo mówi o Bożych wysłannikach, którzy mają 

przygotować drogę nadchodzącemu Chrystusowi. Czy mogę 

powiedzieć o sobie, że jestem tym, który poprzedza Jezusa, który 

toruje Zbawicielowi drogę do serc innych ludzi? Czy idę 

z podniesioną głową otwarcie przyznając, że coś czynię lub właśnie 

czegoś nie robię ze względu na Chrystusa? 
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Na Mszy rannej 

2 Sm 7, 1-5.8b-12.14a.16; Ps 
89 (88), 2-5.27.29 (R.: por. 
2a);  
Łk 1, 67-79 

Dziś wigilia – dzień czuwania. Narodzenie Jezusa jest już tak blisko. 

Cały czas Adwentu był przygotowaniem do niego. Może czuję, że 

tego Adwentu nie przeżyłem tak, jak bym chciał. Nie zbudowałem 

w swoim sercu domu dla Jezusa. A może właśnie jestem zadowolony, 

bo zbliżyłem się bardzo do Pana w tym czasie. Pamiętaj – tak  

naprawdę to On przychodzi Ci zbudować dom, na który nie można 

zasłużyć. Pozwól Mu na to właśnie dziś. 
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Uroczystość Narodzenia 
Pańskiego. 

Msza w nocy 
Iz 9, 1-3.5-6; Ps 96 (95), 1-
3.10ac.11-13 (R.: por. Iz 11); 
Tt 2, 11-14; {Łk 2, 10-11};  
Łk 2, 1-14 

Niekiedy jest tak, że pośród zwyczajnych obowiązków dopada nas 

historia zbawienia. Tak było i z Józefem, który posłusznie poszedł, by 

dać sie zapisać, spełnić obowiązek obywatelski. I naraz pośród tej 

zwyczajności doświadczył cudu narodzin Boga – do końca tego 

nawet nie rozumiejąc. Tak właśnie Bóg przebóstwia naszą 

rzeczywistość – dyskretnie. Tym uważniej się rozglądajmy. 
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Święto św. Szczepana, 
pierwszego męczennika. 

Dz 6, 8-10; 7, 54-60; Ps 31 
(30), 3c-4.6.8ab.16-17 (R.: 
por. 6a); {Ps 118 (117), 
26a.27a};  
Mt 10, 17-22 

Bóg ofiarował nam swojego Syna, który narodził się dla nas. Św. 

Szczepan na tą ofiarowaną miłość odpowiedział oddając życie. 

Dlaczego Liturgia Kościoła w momencie radości z przyjścia Małego 

Dziecięcia pokazuje nam na wzór męczennika? Nie pozostańmy dziś 

w wygodzie świętowania, ale pójdźmy dalej, bo Słowo pokazuje, że 

przyjęcie Jezusa do serca to wezwanie do przewartościowania mojego 

życia. 
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1. Niedziela po Narodzeniu 
Pańskim. Święto Świętej 
Rodziny Jezusa, Maryi i 
Józefa. 

Syr 3, 2-6.12-14; Ps 128 
(127), 1-5 (R.: por. 1a); Kol 3, 
12-21; {Kol 3, 15a.16a};  
Łk 2, 41-52 

To właśnie w rodzinie jesteśmy najbardziej sobą. Tam okazuje się, że 

cierpliwość, nad którą pracowaliśmy wcale nie jest tak duża, 

a życzliwość nie jest tym, co nas określa, ... Lecz mimo porażek 

i nieporozumień w tej sferze – sferze rodzinnej – możemy być 

świętymi, nasza rodzina może taka być. Kluczem jest posłuszeństwo. 

Nie ślepe, bezmyślne, niszczące nas posłuszeństwo, lecz 

posłuszeństwo, które prowadzi do serca drugiego człowieka. Jezus 

był posłuszny rodzicom, dlatego Maryja, choć nie zrozumiała Jego 

Słów – zachowała Je w sercu, rozważała Je, ... Może zatem 

posłuszeństwo powinno być pierwszym celem mojego nawrócenia? 
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Święto św. Młodzianków, 
męczenników. 

1 J 1, 5 – 2, 2; Ps 124 (123), 
2-5.7b-8 (R.: por. 8);  
Mt 2, 13-18 

Pan Bóg wie o każdej rzeczy, która spotka nas w życiu, czy będzie 

ona dla nas dobra, czy zła. Wiedział, że nowonarodzony Jezus jest 

w śmiertelnym zagrożeniu ze strony Heroda, dlatego też kazał 

Józefowi uciekać nocą do Egiptu. Co więcej, przecież wiedział o tym 

od zawsze, a dał o tym poznać ludziom już kilkaset lat wcześniej, za 

czasów Jeremiasza i Ozeasza. Czy masz zatem świadomość, że Pan 

Bóg dobrze zna i Twoje życie? Czy pamiętasz, że w Swoim planie 

gwarantuje Ci wieczną radość i ochronę przed wszelkim 

niebezpieczeństwem, jeśli tylko – jak św. Józef – jesteś gotów nawet 

w nocy wstać i odpowiedzieć na Jego wezwanie? 
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5. dzień w oktawie Narodzenia 
Pańskiego.  

1 J 2, 3-11; Ps 96 (95), 1-3.5b-
6 (R.: 11a); {Łk 2, 32};  
Łk 2, 22-35 

Jeśli wierzysz, to autentycznie żyje w Tobie Chrystus i nie da się tego 

ukryć. Po tym poznasz, że będziesz żył przykazaniami. Tak mówi Pan 

Bóg. Czy potrafisz to rozpoznać? Czy to Dziecię przeniknęło Twoje 

życie tak, byś już inaczej nie potrafił żyć?  
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6. dzień w oktawie Narodzenie 
Pańskiego. 

1 J 2, 12-17; Ps 96 (95), 7-10 
(R.: 11a);  
Łk 2, 36-40 

„Wielka światłość zstąpiła na ziemię” – tak brzmią słowa dzisiejszej 

aklamacji. Czy nie zastanawia cię, dlaczego wielka światłość ogarnia 

ziemię, a wciąż tak słabo ją widać? Otwarcie wielkiej iluminacji, 

oświetlone domy, supermarkety, tysiące lampek nawet na drzewach. 

Otacza nas światło, dlatego nie widać Światła. A przecież 

w ciemności najlepiej je widać i w ciemności przynosi ono 

największą radość, kiedy staje się dostrzegalne. Może czasem warto 

wyłączyć to wszystko, co sprawia, że błyszczę w towarzystwie 

i poszukać tej Światłości, która oświetla każdego człowieka? 

Zwłaszcza w ten święty, nie magiczny, czas. 

3
1
.1

2
 

7. dzień w oktawie Narodzenia 
Pańskiego.  

1 J 2, 18-21; Ps 96 (95), 1-
2.11-13 (R.: 11a); {J 1, 14.12}; 
J 1, 1-18 

Potrzeba dziś świadków. Świadków, którzy zaświadczą o Światłości. 

Nie takich, dla których „świadczenie życiem” jest wymówką od 

działania, tylko takich, którym Słowo „dało moc, aby się stali dziećmi 

Bożymi”. Potrzeba świadków, którzy będą żyli w zachwycie Słowem. 

Słowem, które, jak dzisiejsza Ewangelia, bywa wręcz poetyckie. 

Zachwycające nie tylko treścią, ale również formą. Daj się zachwycić 

Panu. 

1
.0

1
 

Uroczystość Świętej Bożej 
Rodzicielki Maryi. 

Lb 6, 22-27; Ps 67 (66), 2-
3.5.8 (R.: 2a); Ga 4, 4-7; {Hbr 
1, 1-2};  
Łk 2, 16-21 

Bóg dziś obdarza Cię łaską, dziś zwraca ku Tobie swoje oblicze i daje 

Ci pokój. Dziś czyni Cię swoim Dzieckiem. Nie ma piękniejszego 

wyrazu wdzięczności niż wychwalanie Jego dobroci i dzielenie się 

swoją radością z tymi, których obok nas postawił. Nie musisz iść 

daleko. Na tę radość czeka mama, tata, rodzeństwo, dziadkowie, 

sąsiad, ..., nie zatrzymuj jej dla siebie. 
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Wsp. św. św. Bazylego 
Wielkiego i Grzegorza 
z Nazjanzu, Biskupów 
i Doktorów Kościoła. 

1 J 2, 22-28; Ps 98 (97), 1-4 
(R.: por. 3c); {Hbr 1, 1-2};  
J 1, 19-28 

Być głosem na pustyni. Tak jak Jan. Być transparentnym, wskazywać 

na Boga i ku niemu prowadzić, a nie ulegać pokusie przywłaszczania 

sobie Jego trzody; skupiania na sobie uwagi, budowania własnej 

pozycji, szukania własnych wyznawców. Z dzisiejszego Słowa płynie 

inspiracja i przestroga, ale i zachęta do wdzięczności za wszystkich 

Janów, których dane nam było w naszym życiu spotkać. 
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2. Niedziela po Narodzeniu 
Pańskim. 

Syr 24, 1-2.8-12; Ps 147, 12-
15.19-20 (R.: J 1, 14); Ef 1, 3-
6.15-18; {por. 1 Tm 3, 16};  
J 1,1-18 

Na początku było Słowo. Przyjmij je dzisiaj. Weź w swoje ręce 

i ukołysz. Noś je blisko swego serca. Dziś. Jutro. Każdego dnia. 
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 1 J 3, 7-10; Ps 98 (97), 1.7-9 

(R.: por. 3c); {Hbr 1, 1-2};  
J 1, 35-42 

Jest we mnie tyle Boga, ile miłości. Czy inni, patrząc na mnie – będą 

mogli powiedzieć: znaleźliśmy Mesjasza? 
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1 J 3, 11-21; Ps 100 (99), 1-5 
(R.: 1a);  
J 1, 43-51 

Natanael zbliżył się do Jezusa. Zrobił tylko tyle. Tylko tego 

potrzebował Jezus, aby zdobyć jego serce. Jednak nie byłoby to łatwe 

bez Filipa – jego świadectwo wydało owoc. Naśladuj go i wskazuj 

innym Jezusa. 
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Uroczystość Objawienia 
Pańskiego. 

Iz 60, 1-6; Ps 72 (71), 1-2.7-
8.10-13 (R.: por. 11); Ef 3, 2-
3a.5-6; {Mt 2, 3};  
Mt 2, 1-12 

Mędrcy uczą nas codziennej modlitwy. Przyszli z daleka – jak ja. 

Skąd przybywam? Co zostawiam, by spotkać się z Panem? Weszli do 

domu i ujrzeli Dziecię. Spotkać się z Tobą. Upaść na twarz, zostawić 

swoje racje, swoje potrzeby. Spotkać się z Tobą. Oddać Ci pokłon. 

Mój Bóg. Tak blisko. Otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu. 

Zostawiam wszystko Panu, wszystkie moje skarby, marzenia, plany. 

Wracam inną drogą do swojej ojczyzny. Wracam do codziennych 

obowiązków – inny. Czy faktycznie inaczej spoglądam na swoje 

życie? Z Bożej perspektywy? Wchodzę cały w modlitwę? 

„Niepokoi nas bowiem myśl, że wracając od Ciebie, / Będziemy 

musieli iść inną drogą / Niż ta, którą przyszliśmy. / Czy nie możemy 

wrócić, Boże, tą samą drogą?” R. Brandstaetter 
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1 J 3, 22 – 4, 6; Ps 2, 7-8.10-
11 (R.: 8a); {Mt 4, 23};  
Mt 4, 12-17.23-25 

Do Jezusa „przynoszono (...) wszystkich cierpiących, których 

dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków 

i paralityków, a On ich uzdrawiał”. Widzę wiele osób, które 

doświadczają trudu choroby, cierpienia, zagubienia, lęku, obaw, ... 

Powierzam Ci Panie te osoby. Osoby z mojej rodziny, wspólnoty, 

miejsca nauki, pracy, spotkane dziś. Chcę mieć wrażliwe serce na 

potrzebę miłości. 
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1 J 4, 7-10; Ps 72 (71), 1-4b.7-
8 (R.: por. 11); {Łk 4, 18-19};  
Mk 6, 34-44 

Ubodzy, więźniowie, głodni zawsze są wśród nas. Także teraz – jak 

wiele oblicz ubóstwa, zniewoleń, głodów, … Zawsze jesteśmy 

posłani, by zaspakajać je miłością. Prośmy o umiejętność zauważania 

ubogich, zniewolonych, głodnych. Prośmy o umiejętność mądrej 

i służebnej miłości im. Pamiętajmy: „Ubi caritas et amor – Deus ibi 

est”! 
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1 J 4, 11-18; Ps 72 (71), 1-
2.10-13 (R.: por. 11); {por. 1 
Tm 3, 16};  
Mk 6, 45-52 

„Chciał ich minąć”. Pomóc i minąć. Pokazać boskie możliwości 

i utwierdzić ich w tym, że to o Nim Pisma mówią: ucisza morza. 

A oni zmęczeni i utrudzeniu burzą wpadli w panikę. Nie zrozumieli 

prawdziwego sensu objawienia Jego mocy. Często pochłonięci swoją 

walką z burzą nie dostrzegamy, że boska interwencja w naszym życiu 

ma na celu nie tyle zaspokojenie naszej chwilowej potrzeby Bożej 

bliskości, ale w ten sposób Pan pokazuje nam chwałę Chrystusa, 

w której uczestniczymy. 
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Niedziela. Święto Chrztu 
Pańskiego. 

Iz 42, 1-4.6-7; Ps 29 (28), 1-
2.3ac-4.3b.9b-10 (R.: 11b); Dz 
10, 34-38; {por. Mk 9, 6};  
Mk 1, 6b-11 

Bóg jest świadomy tożsamości Jezusa. I to nie jest jakiś banał. On 

naprawdę wie, kim jest Chrystus, po co przyszedł na świat i jaka jest 

Jego moc. Bóg zna siebie. Ale co ja wiem o – jak to lubimy 

powtarzać w oazie – moim Mistrzu? Czy jako uczeń Chrystusa znam 

tego, który mnie powołał? Może warto wrócić do treści I kroku ku 

dojrzałości chrześcijańskiej? Albo przeczytać mądrą książkę, np. 

„Jezusa z Nazaretu” kard. Ratzingera? 

Okres zwykły, rok C II 
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1 Sm 1, 1-8; Ps 116B (115), 
12-14.17-19 (R.: 17a); {Mk 1, 
15};  
Mk 1, 14-20 

Pan Bóg nie toleruje zgniłych kompromisów i nie zadowala się 

pozornymi zmianami w naszym życiu. Oczekuje konkretu, 

klarownego opowiedzenia się za nim, a czasem ofiary, która może 

nas kosztować bardzo wiele. Tak jak apostołów w dzisiejszej 

ewangelii wzywa i nas do pozostawienia sieci, w które jesteśmy 

wplątani. Przykład Anny, matki Samuela, pokazuje, że podoba się mu 

determinacja naszej wiary i całkowite oddanie się mu. 
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1 Sm 1, 9-20; 1 Sm 2, 1.4-8d 
(R.: por. 1a); {1 Tes 2, 13};  

Mk 1, 21-28 

Żarliwa modlitwa ma wielką moc. Stanięcie w szczerości przed 

Panem – bez ukrywania uczuć i pragnień – prowadzi do przemiany 

życia. Nie wstydźmy się takiej modlitwy. I pamiętajmy, że nawet 

kapłan Heli posądził o pijaństwo smutną, modlącą się Annę. Miejmy 

się na baczności, by nie sądzić o głębokości czyjegoś życia 

duchowego po pozorach i naszej interpretacji czyjegoś zachowania. 

Tylko Bóg zna serce. 
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1 Sm 3, 1-10.19-20; Ps 40 
(39), 2.5.7-10 (R.: por. 8a i 
9a); {J 10, 27};  
Mk 1, 29-39 

Zastanawiamy się czasem – co to znaczy żyć jak Jezus? A więc 

konkretnie: wejść w bliską relację z bliskimi nam, uzdrawiać ich 

dobrym słowem, czułym gestem, pomóc w ich chorobie, nie zostawić 

zaniedbanych – wreszcie mieć czas na modlitwę, a na koniec nie 

pozwolić by inni składali nam hołdy z powodu naszej dobroci. 

Dzisiejsza ewangelia to gotowy przepis. 
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1 Sm 4, 1-11; Ps 44 (43), 10-
11.14-15.24-25 (R.: por. 27b); 
{Mt 4, 23};  
Mk 1, 40-45 

Dla Izraelitów Bóg stał się amuletem, Arka gwarantem powodzenia 

w planach, które sobie zamierzyli. Dla trędowatego Jezus był tym, 

który decyduje o jego dalszym losie. Do kogo z nich jestem dziś 

podobny? Czy moje pragnienia i zamiary weryfikuję przy Chrystusie, 

czy raczej próbuję dopasować Bożą łaskę pod siebie? 
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1 Sm 8, 4-7.10-22a; Ps 89 
(88), 16-19 (R.: por. 2a); {2 
Kor 5, 19};  
Mk 2, 1-12 

Na ile jest we mnie wytrwałości, ale i kreatywności 

w przeciwnościach, aby pomóc bliźnim, w szczególności 

najbliższym, zbliżyć się do Chrystusa? Na ile umiem się cieszyć, gdy 

jestem świadkiem bożego uzdrowienia? 
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1 Sm 9, 1-4.17-19; 10, 1a; Ps 
21 (20), 2-7 (R.: 2a); {Mk 2, 
17};  
Mk 2, 13-17 

Kiedy Saul odpowiedział na prośbę ojca i wyruszył na poszukiwanie 

oślic, na pewno nie przypuszczał, że wyprawa ta zakończy się 

namaszczeniem go na króla Izraela. Podobnie Mateusz, gdy tamtego 

dnia wybierał się do pracy w komorze celnej, nie mógł wiedzieć, że 

spotka Jezusa i zostanie przez Niego powołany. Czy wstając 

codziennie z łóżka masz świadomość, że to może być dzień, 

w którym Pan Bóg niespodziewanie dokona w Twoim życiu cudu? 
 


