
 

 

Oremus 11.12.2016 – 14.01.2017 

 

Rozważania: Diakonia Szkoły Animatora, skład: DKS WPraga 
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3. Niedziela Adwentu. 
Iz 35, 1-6a.10; Ps 146 (145), 6c-10 (R.: por. Iz 35, 4); Jk 5, 7-10; {Iz 61, 1}; Mt 11, 2-11 

Czytania dzisiejszej liturgii słowa skupiają się wokół uleczania pewnych niepełnosprawności: 

„Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak 

jeleń i język niemych wesoło wykrzyknie”. O ile bardziej niebezpieczna jest ta duchowa 

niepełnosprawność, zamknięte oczy, uszy, usta na Boże działanie. Dostajemy dziś zapewnienie, 

że Pan Bóg jest lekarzem zarówno ciała jak i duszy. Potrzeba jedynie naszej stałej czujności, 

cierpliwości i otwartego serca, bo przyjście Pana jest już bliskie. Jesteś gotowy? 
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Lb 24, 2-7.15-17a; Ps 25 (24), 4-6.7bc.8-9 (R.: 4b); {Ps 85 (84), 8}; Mt 21, 23-27 

Dziś w Księdze Liczb czytamy słowa: Widzę go, lecz jeszcze nie teraz, dostrzegam go, ale nie 

z bliska. To kwintesencja Adwentu. Trzech wymiarów tego czasu. Czekam Cię Jezu, który 

przychodzisz w codzienności, czekam Twojego narodzenia w kamiennej grocie, czekam 

w końcu Twojego przyjścia na Końcu Czasów. Spróbuj zobaczyć Go chociaż z daleka w tym, co 

jest blisko Ciebie. 
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Wsp. św. Łucji, dziewicy i męczennicy. 
So 3, 1-2.9-13; Ps 34 (33), 2-3.6-7.17-19.23 (R.: por. 7a); Mt 21, 28-32 

Spróbuj w swoim życiu połączyć dziś te dwie ewangeliczne postawy: wypowiedz zapewnienie 

i pójdź za nim w decyzji czynu. Przyjrzyj się też swoim obietnicom – czy wszystkie, które 

ostatnio złożyłeś, stały się ciałem? Wykonaj dziś jedną z nich. Oddzwoń. Spotkaj się. Pomódl. 

Tak, jak obiecałeś. 
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Wsp. św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła. 
Iz 45, 6b-8.18.21b-25; Ps 85 (84), 9ab.10-14 (R.: por Iz 45, 8); {por. Iz 40, 9-10}; Łk 7, 18b-23 

Adwent jest czasem radosnego oczekiwania. Przez ostatnie trzy tygodnie słyszałeś to pewnie 

milion razy. Dzisiaj Pan Jezus chce odwrócić uwagę od rorat, od postanowień adwentowych, od 

przygotowań świątecznych i skierować Twoje myśli ku sobie. Ku cudom, jakie dla Ciebie ma 

przygotowane. 
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Iz 54, 1-10; Ps 30 (29), 2.4-6.11-12a.13b (R.: 2a); {Łk 3, 4c.6}; Łk 7, 24-30 

Twój Bóg wyznaje ci miłość. Niezachwianą, wierną, wieczną. On cały jest Miłością i do miłości 

stworzył też ciebie. Jak realizujesz to powołanie? W jaki sposób odwzajemniasz miłość Tego, 

który cię pierwszy pokochał i obdarzasz nią tych, których postawił na twojej drodze? Masz dla 

nich czas, cierpliwość, troskę, dobre słowo? Czy ktoś dziś dzięki tobie zaśpiewa z radości? 
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Iz 56, 1-3a.6-8; Ps 61 (66) 2-5,7-8 (R.: por. 4); J 5, 33-36 

Jezus mówi wprost, że jego czyny świadczą o nim. Lecz i o mnie świadczą moje czyny, słowa, 

gesty. Nawet jeśli wydaje mi się, że moje czyny dotykają tylko mnie, to tak naprawdę jest 

zupełnie inaczej, bo one dotykają także innych z moich wspólnot, w których żyję. Czy czyny, 

które dokonuję, świadczą o tym, który mnie posłał? 
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Rdz 49, 1a.2.8-10; Ps 72 (71), 1b-4b.7-8.17 (R.: por. 7); Mt 1, 1-17 

Spójrz jaka odległość dzieli Abrahama od Jezusa. Ile jest między nimi osób, które w tym 

łańcuchu mogłyby wydawać się całkowicie niepotrzebne, nic nieznaczące. A jednak gdyby nie 

one, zabrakłoby ogniwa, które doprowadziło do narodzin Chrystusa.  

Czy Ty traktujesz swoje życie jako wyjątkowy dar, którym jesteś w stanie wpłynąć na bieg 

historii? Jaki czyn miłości, który jest wypełnieniem Twojego powołania, dziś wykonałeś? 
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4. Niedziela Adwentu. 
Iz 7, 10-14; Ps 24 (23), 1b-4b.5-6 (R.: por. 7c i 10b); Rz 1, 1-7; {Mt 1, 23}; Mt 1, 18-24 

Emmanuel – „Bóg z nami”. Tylko gdzie on z nami jest, gdzie pozwalamy mu być? Czy 

przysiada się do nas w tramwaju? Czy zostawiamy mu miejsce przy biurku, przy naszym 

komputerze? Czy Zabieramy go na wczasy, do szkoły, do kina? Czy spaceruje z nami i naszym 

chłopakiem/dziewczyną? W których momentach dnia wypraszamy go, by postał chwilę na 

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

Czy wierzysz, że dla Boga nie ma nic niemożliwego? Żona Manoacha była niepłodna. Ale Bóg 

stawia poprzeczkę wyżej – żona Zachariasza była starszą panią w wieku naszych babć i na 

dodatek też była niepłodna. Obie urodziły synów. A teraz zapytaj siebie co w twoim życiu jest 

niepłodne, stare, zasiedziałe, beznadziejne, co nie rodzi życia? Czy chcesz, żeby Bóg to zmienił? 

I co zrobisz kiedy to naprawdę się stanie? 
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 Iz 7, 10-14; Ps 24 (23), 1b-4b.5-6 (R.: por. 7c i 10b); Łk 1, 26-38 

Spójrz dziś na Jezusa jako na znak dany od Boga – znak Jego miłości wobec Ciebie, znak 

wyzwolenia, znak Bożej obecności w życiu, znak zbawienia. 
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Pnp 2, 8-14 lub So 3, 14-17; Ps 33 (32), 2-3.11-12.20-21 (R.: por. 3a); Łk 1, 39-45 

Przyjęcie Jezusa do swojego życia musi zawsze nieść ze sobą działanie. Piękny przykład 

pokazuje dzisiejsza Ewangelia, gdzie nie ma nic o trudzie Maryi i ile ją to kosztowało wysiłku, 

lecz o radości jaką przyniosła Elżbiecie. 

2
2
.1

2
 

1 Sm 1, 24-28; 1 Sm 2, 1bcde.4-8d (R.: por. 1b); Łk 1, 46-56 

Anna i Maria dziś dziękują Panu. Co dobrego dziś otrzymałem? Co dzisiaj cennego usłyszałem? 

Czego się dowiedziałem? Co zrozumiałem? Co mi smakowało? Co mnie ucieszyło? Co mnie 

pozytywnie zmobilizowało? Jakiego piękna doświadczyłem? Co dobrego dzisiaj zrobiłem? – 

warto włączyć te pytania do codziennego rachunku sumienia :) 
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Ml 3, 1-4.23-24; Ps 25 (24), 4-5.8-10.14 (R.: por. Łk 21, 28); Łk 1, 57-66 

„Na imię mu Jan”. Bóg okazał łaskę i miłosierdzie nie tylko starszemu małżeństwu – Elżbiecie 

i Zachariaszowi, ale każdemu z nas. Bóg okazał łaskę mi. Oto narodził się prorok, który głosi 

konieczność nawrócenia, postawienia Jezusa w centrum życia. Bowiem wytrwałe, codzienne 

nawracanie się jest drogą. Jak to powiedział św. Augustyn: „Raz wybrawszy, ciągle wybierać 

muszę”. 
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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 

To, że sięgnąłeś po to rozważanie, oznacza, iż bronisz Słowa przed uschnięciem, podeptaniem, 

wydziobaniem w „przedświątecznej gorączce”. Wigilia to czuwanie, kulminacja adwentu. 

Z wdzięcznością spójrz na Boże działanie w Twym sercu w tym okresie liturgicznym. Jakimi 

„Natanami” się posługiwał? Co wyprostował? Co rozjaśnił? Na ile jesteś gotów przyjąć Jego 

obecność i Jego działanie? Z Zachariaszowym uwielbieniem celebruj w sercu Przychodzące 

Słowo. 
 Okres Narodzenia Pańskiego 
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Uroczystość Narodzenia Pańskiego. 
Msza o świcie: Iz 62, 11-12; Ps 97 (96), 1.6.11-12; Tt 3, 4-7; {Łk 2, 14}; Łk 2, 15-20 

Żłobek Jezusa domaga się ode mnie, żebym stanęła przed nim jak prostaczek. Bez kombinacji, 

teologii, pompy. Tak po prostu z ufnością, wiarą i prostodusznością pastuszków, którzy przez 

swoją „nieskomplikowaność” zdobywają Niebo. Nie obliczają z gwiazd, nie kalkulują na 

chłodno zysków i strat. Po prostu pozwalają prowadzić się Bogu, są przy Jego sercu. 

Pastuszkowie drodzy, uczcie i mnie takiej dziecięcej prostoty, gdy staję przed 

Nowonarodzonym! 
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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 

Oprócz kamieniami Szczepan został obrzucony nienawistnym spojrzeniem swoich oprawców, 

którzy jeszcze przed chwilą razem z nim modlili się do Ojca. Przypomnij też sobie stajnię 

betlejemską i oczy troskliwego Józefa, który patrzy na małego Jezusa. Jeden wzrok odrzuca, inny 

wyraża miłość. Którym z nich patrzę na Boga, kiedy mi się objawia? Czy na pewno? Przecież 

nie zawsze robi to tak, jak ja tego chcę. 
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Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty. 
1 J 1, 1-4; Ps 97 (96), 1-2. 5-6. 11-12 (R.: 12a); J 20, 2-8 

Co takiego ty już ujrzałeś, czego dotykały twoje ręce, co usłyszałeś? Każdy z nas nosi w swoim 

sercu takie chwile i momenty, w których odczuwaliśmy bliskość Boga, a nasza wiara rosła. 

Niech to nie będą zakurzone, schowane gdzieś głęboko wspomnienia, ale wciąż żywe 

doświadczenia, o których będziemy mówić światu, aby głosić chwałę Bożą. 
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Święto św. Młodzianków, męczenników. 
1 J 1, 5 – 2, 2; Ps 124 (123), 2-3.4-5.7b-8 (R.: por. 8); Mt 2, 13-18 

Do jak wielkiej zbrodni okazał się być zdolny Herod, by zachować swoją władzę. A przecież nie 

planował takiego biegu wydarzeń, gdy początkowo spiskował przeciw Jezusowi. Ciemność ma 

to do siebie, że się rozszerza i pochłania. Rozprzestrzenianie się tej „czarnej dziury” grzechu 

można w każdej chwili zatrzymać przez wpuszczenie światła – konfrontację ze Słowem Bożym 

i opinią wspólnoty Kościoła. 
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Piąty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego.  
1 J 2, 3-11; Ps 96 (95), 1-3.5b.6 (R.: por. 11a); Łk 2, 32; Łk 2, 22-35 

Symeon wskazuje nam jak ważne jest głębokie życie duchowe pielęgnowane z dnia na dzień. 

Ważne, bo każdego dnia powinniśmy być gotowi, by rozpoznać moment naszego nawiedzenia. 

Możliwe, że całe długie życie będziemy przygotowywać się do tej jednej chwili, której nie wolno 

nam przegapić. Wydaje się, że taka gotowość bierze się z wiernej i codziennej pracy, by nasze 

wewnętrzne piękno się powiększało. 
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Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa 
Syr 3, 2-6.12-14 lub Kol 3, 12-21; Ps 128 (127), 1b-5 (R.: 1b); {Kol 3, 15a.16a}; Mt 2, 13-15.19-23 

Maryja i Józef bardzo dobrze wypełnili role rodzinne, które zostały im dane, chociaż z Ewangelii 

można wnioskować, że nie zawsze rozumieli co robi to drugie. Obecność Jezusa między nimi 

i Ducha Świętego w nich uczyniła ich Świętą Rodziną. Św. Paweł odnosząc się do ról 

rodzinnych nie daje recepty na „dobre relacje” ani na „świętą rodzinę”. Mówi za to, co JA, 

w mojej roli – męża, żony, dziecka, brata, siostry mogę dać mojej rodzinie, aby było w niej 

lepiej. Bez oglądania się na to, czy moi bliscy też to robią. Nie sprawię, że moja rodzina będzie 

święta. Bóg to sprawia. Ale mogę do tej świętości dołożyć swoją małą cząstkę. 
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Siódmy dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego. 
1 J 2, 18-21; Ps 96 (95), 1-2.11-13 (R.: por. 11a); {J 1, 14a.12a}; J 1, 1-18 

Zatrzymaj się chwilę nad tym, jaka jest dziś Twoja wiara, w jakiej kondycji duchowej jesteś, nad 

czym teraz pracujesz, ... W jakim miejscu jesteś Ty – Nowy Człowiek? A czy pamiętasz, jak 

zaczęło się Twoje Nowe Życie? Spróbuj przeczytać dzisiejszą Ewangelię z myślą o początku 

Twojego Nowego Życia. 
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Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. 
Lb 6, 22-27; Ps 67 (66), 2-3.5.8 (R.: por. 2a); Ga 4, 4-7; {por. Hbr 1, 1-2a}; Łk 2, 16-21 

W całym tym zamieszaniu dotyczącym Narodzin Jezusa i wydarzeniom temu towarzyszącym nie 

można zapomnieć o głównej wykonawczyni Bożego planu i patronce dzisiejszej uroczystości. 

Maryja jeszcze nieraz pojawi się w historii życia Jezusa i odegra w nim niebagatelną rolę. 

Z pokorą słucha i rozważa wszystko w swoim sercu. Ma świadomość swojej wyjątkowości, ale 

nie pyszni się nią. Po Narodzinach Jezusa schodzi na dalszy plan, ustępując miejsca Synowi. Cóż 

za wspaniały wzór animatora, prawda? 
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Wsp. św. Bazylego Wielkiego i św. Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła. 
1 J 2, 22-28; Ps 98 (97), 1bcde.2-4 (R.: por. 3cd); {por. Hbr 1, 1-2a}; J 1, 19-28 

Minął sylwester. Może dałeś na nim świadectwo wiary w Boga i przyjęcia Jego nauki. Może 

zostałeś przez to wyśmiany i odepchnięty. Św. Jan Apostoł próbuje nam pokazać, jak ważni 

jesteśmy w oczach Boga. Przypomina, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i tłumaczy, że 

dlatego świat nas nie rozumie, bo nie poznał Boga. Powinniśmy jednak pamiętać, że grzech 

oddala nas od Boga, dlatego podnoszenie się po każdym upadku i trwanie w łasce uświęcającej 

jest ogromnie ważne dla utrzymania prawidłowej kondycji duchowej. Dbasz o to? 
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1 J 2, 29 – 3, 6; Ps 98 (97), 1bcde.3c-6 (R.: por. 3cd); {J 1, 14a.12a}; J 1, 29-34 

„Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego”, mówi św. Jan. Czy czujesz się tak czasem? 

Tak, jak gdybyś nie był z tego świata? Jakby wszyscy wokół Ciebie widzieli i rozumieli tylko 

cząstkę Ciebie albo wcale? To dobrze. To całkiem świetnie, bo to znaczy, że nie siedzisz pod 

kloszem w „kościółkowym” teamie, tylko jesteś uczestnikiem życia gdzieś dalej. Masz szansę 

być apostołem. Masz szansę trwać przy Bogu pod prąd wszystkiemu. Masz szansę dawać 

świadectwo i odpowiadać Bogu na Jego miłowanie. 
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1 J 3, 7-10; Ps 98 (97), 1bcde.7-9 (R.: por. 3cd); {por. Hbr 1, 1-2a}; J 1, 35-42 

Próbuję sobie wyobrazić tę scenę. Uczniowie pytają nowo poznanego Nauczyciela o to, gdzie 

mieszka, a On im odpowiada: Przyjdźcie, zobaczcie – zapraszam. A kiedy już weszli, pewnie 

przyniósł im wodę do obmycia pyłu jerozolimskich dróg. Może korzystali z naczyń, których na 

co dzień używał Jezus? Zaprosił i ugościł ich Baranek Boży ... Nauczyciel służył uczniom. 

A dziś, kiedy słyszymy „Oto Baranek Boży” odpowiadamy: „Nie jestem godzien, abyś przyszedł 

do mnie, ...”. Czas na rewizytę. Jak długo już znasz Jezusa? Jak często bywa w Twoim domu? 
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1 J 3, 11-21; Ps 100 (99), 2-5 (R.: por. 1b); J 1, 43-51 

Dzisiaj Pan Jezus zjednuje sobie Natanaela. Przyszedł on do Pana Jezusa namówiony przez 

Filipa, może trochę z ciekawości. Pan Jezus natomiast spotkał się z nim i dotknął jego serca, 

zmieniając je na zawsze. Czy ja miałem taki moment w mojej relacji z Panem? 
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Uroczystość Objawienia Pańskiego. 
Iz 60, 1-6; Ps 72 (71), 1b-2.7-8.10-13 (R.: por. 11); Ef 3, 2-3a.5-6; {Mt 2, 2b}; Mt 2, 1-12 

Chrystus, Syn Boży, Emmanuel, ..., przychodzi, by objawić swoją chwałę i miłość. Mnie i tobie. 

Do Niego – małego Dziecka, przychodzą z daleka królowie. Jak wiele wysiłku, czasu i środków 

kosztowała ich taka podróż. Pewnie niejeden patrząc na nich, pukał sie w czoło. Oni jednak 

wytrwale podążali, by poznać Pana i go uwielbić. Nieważne, jak daleko jest twój wschód. 

Przyjdź do Niego dziś, by zachwycić się Jego majestatem. Zobaczysz, twoje serce zadrży 

z radości. 
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1 J 3, 22 – 4, 6; Ps 2, 7-8.10-12a (R.: por. 8a); {por. Mt 4, 23}; Mt 4, 12-17.23-25 

Pan Jezus zadaje mi dziś pytanie, skąd jestem, czyim jestem synem. Lecz Jemu nie chodzi o to 

czy pochodzę z miasta czy wsi, lecz o to skąd pochodzi moje życie. Czy z Boga czy ze świata, 

czy jestem dzieckiem Boga, czy świata. Bóg mówi mi, że mnie dziś rodzi, że daje mi życie. „Tyś 

Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem” 
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Święto Chrztu Pańskiego. 
Iz 42, 1-4.6-7; Ps 29 (28), 1b-2.3ac-4.3b.9b-10 (R.: por. 11b); Dz 10, 34-38; {Por. Mk 9, 7}; Mt 3, 13-17 

Obraz Chrystusa, który jawi się Sługą jest dla chrześcijanina nie tylko inspiracją i zachętą do 

miłości, ale również pociechą. Taki Bóg bowiem z łatwością może wejść w życie ludzkie 

i przemieniać je – nie z pozycji rozkazującego, a z pozycji tego, który sam się uniża, by służyć 

drugiemu. 

Wpatrz się dziś w obraz Chrystusa Sługi, adoruj Go. 

 

 



 Okres Zwykły A I 

 1. Tydzień zwykły 
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Hbr 1, 1-6; Ps 97 (96), 1-2.6.7c.9 (R.: por. 7c); {Mk 1, 15}; Mk 1, 14-20 

„Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie”… no właśnie kim, jeśli nie „rybakami ludzi”? 

Może muzykami, pisarzami, robotnikami, nauczycielami świętych, hydraulikami, profesorami, 

pielęgniarkami zbawionych, kierowcami, artystami, pokojówkami powołanych, rehabilitantami, 

poetami, lekarzami wybranych, matkami, braćmi, przyjaciółmi JEGO ukochanych. 
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Hbr 2, 5-12; Ps 8, 2ab.5-9 (R.: por. 7); {por. 1 Tes 2, 13}; Mk 1, 21-28 

Jezus jest Tym, który ma władzę, któremu wszystko zostało poddane. Ale co to za władza? Jak 

ona się objawia? Czyż nie w tym właśnie, że kocha człowieka, przychodzi do człowieka 

i uwalnia go z niewoli grzechu, zła, zamknięcia, obojętności, odrzucenia? Kogo widzisz w tym 

dziecku leżącym w żłobie? Boga? 
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Hbr 2, 14-18; Ps 105 (104), 1-4.6-9 (R.: por. 8a); {por. J 10, 27}; Mk 1, 29-39 

Poruszająca jest prawda o tym, jak Jezus chce być podobny do nas – by móc nas przygarnąć. Nie 

chce być podobny do Aniołów, ale chce i jest podobny do nas – by wspierać nas w naszych 

potrzebach. Tak sam o tym mówi. Chce wspierać we wszystkim co w nas choruje – czy ciało, 

czy duszę. Sam wychodzi, by szukać potrzebujących. Nie myśmy Go umiłowali, ale On sam nas 

umiłował. 
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Hbr 3, 7-14; Ps 95 (94), 6-11 (R.: por. 7d-8a); {por. Mt 4, 23}; Mk 1, 40-45 

Panie, jeśli chcesz ... To postawa pokory trędowatego, który swoje największe pragnienie kładzie 

przed Jezusem i nie domaga się o spełnienie za wszelką cenę. Panie, jeśli chcesz. Jak bardzo 

w swoich pragnieniach ufasz Bogu i oddajesz je Mu? Nie zostawiaj Bogu swojego życia 

czekając, aż coś z nim zrobi, ale przychodź do Jezusa z każdym pragnieniem, aby Jego 

pragnienia stawały się Twoimi. 
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Hbr 4, 1-5.11; Ps 78 (77), 3.4bc.6-8 (R.: por. 7b); {por. Łk 7, 16}; Mk 2, 1-12 

Czy Bóg może uzdrowić Twoją duszę, czy także ciało? Czy przynoszę sparaliżowanych do 

Jezusa? Czy jestem twórczy i szukam różnych sposobów, aby przez otwór spuścić na łożu moich 

uczestników do Jezusa? 
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Hbr 4, 12-16; Ps 19 (18), 8-10.15 (R.: por. J 6, 63c); {por. Łk 4, 18}; Mk 2, 13-17 

„Pójdź za Mną”. Jezus powołuje tych, których chce i tak jak chce. Nie osądza. Wybiera tych, 

którzy są prawdziwi i świadomi swojego grzechu i słabości. Boże myślenie jest inne niż 

człowieka. Bóg jest łaskawy i miłosierny. Widzi to czego może nie dostrzec człowiek. Boże jak 

dobrze, że to Ty objawiasz mi moje powołanie i prowadzisz mnie w nim. 

 

 

 


