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Rozważania: Diakonia Szkoły Animatora, skład: DKS WPraga 

 

Adwent – rok B2, tom 1 
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1. Niedziela Adwentu 
Iz 63, 16b-17.19b; 64, 2b-7; Ps 80 (79), 2ac.3b.15-16.18-19 (R.: por. 4); 1 Kor 1, 3-9; {Ps 85 (84), 8}; Mk 13, 33-
37 
„Nie znacie dnia ani godziny” powiedziane pięknym, biblijnym językiem sugeruje nam często, że koniec świata 
jest nieznany, a przez to odległy. A czy jeśli miałby być jutro, to jestem gotów? Czy czekam na przyjście Pana? 
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Iz 2, 1-5; Ps 122 (121), 1b-2.4-9 (R.: por. 1bc); {Por. Ps 80 (79), 4}; Mt 8, 5-11 
Setnik miał władzę, to jemu wielu ludzi było poddanych. Nie był Żydem, nie wierzył w Boga. Jednak spotkanie 
z Chrystusem zmieniło perspektywę jego patrzenia na rzeczywistość. Uznaje w pokorze swoją niemoc i prosi 
o uzdrowienie swojego sługi. Wierzy, że Chrystus może tego dokonać 'na odległość'. Czy wierzysz, że Słowo 
Boże ma Moc dziś uzdrowić tych, których Mu oddasz? 
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Iz 11, 1-10; Ps 72 (71), 1b-2.7-8.12-13.17 (R.: por. 7); {-}; Łk 10, 21-24 

Jestem błogosławiony skoro dziś słyszę te Słowa. Wielu bowiem było przede mną, którzy chcieli usłyszeć te 
słowa, lecz oni nie poznali Pana. Ja dziś znam już Pana, On przychodzi do mnie każdego dnia. Niech dziś będzie 
dzień dziękczynienia za to, że Bóg wybrał ciebie, aby tobie objawić Swą Chwałę. 
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Iz 25, 6-10a; Ps 23 (22), 1b-6 (R.: por. 6cd); {-}; Mt 15, 29-37 

Najlepszą ucztą, której możemy doświadczyć na tej ziemi jest każda Eucharystia. Jest ona zapowiedzią Uczty 
Niebieskiej kiedy to Pan zedrze zasłonę i będziemy Go oglądać twarzą w twarz. Może masz taki czas, że jest ci 
wstyd z jakiegoś powodu, że nie masz sił nieść dobra, że sam czujesz się chory na duszy albo pusty i ubogi. 
Pamiętaj, że Jezus zaprasza cię dziś do siebie na górę, tam znajdziesz ukojenie i pokrzepienie Jego Słowem 
i Ciałem. On jest Dobrym Pasterzem, który karmi do syta. 
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Wsp. św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła 
Iz 26, 1-6; Ps 118 (117), 1bc.8-9.19-21.25-27a (R.: por. 26a); {Por. Iz 55, 6}; Mt 7, 21.24-27 

Zaufanie – to o nim dzisiaj mówi nam Słowo Boże. Chcę budować na Bogu – na Skale, która utrzyma mój dom 
w zawierusze codziennego zmagania się ze słabościami i grzechem. Ale czy ufam na tyle, aby nie robić sobie 
awaryjnych podpórek? 
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Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
t6: Rdz 3, 9-15; Ps 98, 1-4 (R.: por. 1ab); Ef 1, 3-6.11-12; {Łk 1, 28}; Łk 1, 26-38 

Dlaczego w dniu, w którym świętujemy uroczystość wybrania Maryi do niezwykłej przygody z Panem przez 
nieskalanie żadnym grzechem, Pan kieruje do nas swoje słowa o wybraniu? ON wybrał nas, On przeznaczył nas, 
... do czego? Przecież dziś powinniśmy skupiać się na Maryi. Abyśmy byli święci tak jak Ona! Abyśmy kochali, 
abyśmy mieli absolutną pewność, że jesteśmy Jego dziećmi, abyśmy Go wielbili. Jak Maryja. Ona doskonale 
wypełniła to, do czego wezwał ją Stwórca. A do czego Ciebie wzywa Pan? Jak Ty masz go kochać, jak Ty masz 
go wielbić? Co jest Jego marzeniem względem Ciebie? Jaką drogę do bliskości z Nim proponuje Tobie? 
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Iz 30, 19-21.23-26; Ps 147A (146), 1b-6 (R.: por. Iz 30, 18); {Iz 33, 22}; Mt 9, 35 – 10, 1.5a.6-8 

"Idźcie natomiast do zagubionych ...". Wielu jest zagubionych! Wśród nich i ja także. Nieść Jezusa, Jego łaskę, 
Jego obecność w te miejsca, relacje, które są mi bardzo znane. Nie muszę ruszać w dalekie strony, w dalekie 
kraje, ... Wystarczy, że spojrzę w swoją codzienność, wokół siebie, na ludzi, których codziennie mijam, czy to 
w domu, na studiach, w pracy, na ulicy. Proszę Cię Panie o łaskę, bym potrafił/ła dostrzegać zagubionych wokół 
siebie i w sobie. 
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2. Niedziela Adwentu 
Iz 40, 1-5.9-11; Ps 85 (84), 9ab.10-14 (R.: por. 8); 2 P 3, 8-14; {Łk 3, 4c.6}; Mk 1, 1-8 

Pan w swej cierpliwości powraca powoli, byśmy zdążyli się nawrócić. Wszyscy – takie jest Jego pragnienie. Czy 
nawracamy się? Czy nawracamy bliźnich? „Nie przyszedłem pana nawracać” to piękna poezja – w prozie 
grzesznego życia jednak podążajmy za przewodnikiem Adwentu, św. Janem Chrzcicielem. On świadczył. On 

upominał grzeszących (co jest pierwszym uczynkiem miłosiernym względem duszy!). 
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 Iz 35, 1-10; Ps 85 (84), 9ab.10-14 (R.: por. Iz 35, 4d); {-}; Łk 5, 17-26 

Słowa księgi Izajasza za chwilę Jezus wypowie jako swoją misję. Niewidomi widzą, głusi słyszą, chromi chodzą, 
umarli powstają. Zdrój wody żywej płynie. W czasie Kościoła to już nie jest obietnica, ale to się dzieje. Jeśli jest 
we mnie coś bez światła, głosu, ruchu – zaproś w to Jezusa.  
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Iz 40, 1-11; Ps 96 (95), 1-3.10ac.11-13 (R.: por. Iz 40, 10a); {-}; Mt 18, 12-14 

Żeby stać się odnalezioną przez Jezusa owcą, która szczególnie Go cieszy, najpierw muszę uczynić mój 
„gościniec” gotowym na przejście Zbawiciela. Problem w tym, że często jestem przekonany, że mój gościniec jest 
płaski, szeroki i bez dołów, chociaż w rzeczywistości znajdą się tam i urwiska i doliny. Dopiero kiedy zobaczę 
góry i pagórki mojego życia, mogę doświadczyć, że jestem jak „trawa”, a przyjście Boga to jedyna prawdziwie 
dobra nowina. 
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Wsp. św. Łucji, dziewicy i męczennicy 
Iz 40, 25-31; Ps 103 (102), 1b-4.8.10 (R.: por. 1b); {-}; Mt 11, 28-30 

Pan chce uczynić Cię takim, jakim On jest. On się nie męczy, On się nie nuży. I Ty też nie będziesz. Wystarczy 
tylko przyjąć jarzmo Pana. Tylko czym ono jest? Czy każdy otrzymuje jakieś swoje jarzmo, inne, specjalnie 
dobrane? Nie! Chodzi przecież o jarzmo PANA, które jest słodkie i lekkie. Czy ból biczowania lub mękę drogi 
krzyżowej nazwiemy słodkimi? Ich samych nie, ale MIŁOŚĆ – która popchnęła Jezusa tą drogą – tak. Załóż więc 
miłość na barki i idź czekać na przyjście Słowa razem z innymi. 
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Wsp. św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła 
Iz 41, 13-20; Ps 145 (144), 1bc.9-13 (R.: por. 8); {Por. Iz 45, 8}; Mt 11, 11-15 

Św. Teresa od Jezusa powiedziała kiedyś: „Nie boję się. Bóg i ja – razem – stanowimy większość”. Będąc 
w rękach Boga nic nam nie grozi, gdyż On ma kontrolę nad wszystkim oraz moc przemienić to co słabe i chore 
w silne i tryskające życiem. Jego wielkość i działanie są niezgłębione. 

1
5
.1

2
 

Iz 48, 17-19; Ps 1, 1-4.6 (R.: por. J 8, 12); {-}; Mt 11, 16-19 

Jezus był świecką osobą. Nie należał do rodu kapłanów, nie był uczonym w piśmie ani faryzeuszem. Nie żył na 
pustyni tak jak Jan Chrzciciel. Przez 30 lat pracował w ukryciu i żył między ludźmi. Czy ja potrafię być 
chrześcijaninem w świecie? Czy potrafię „jeść i pić” ze wszystkimi ludźmi? Czy nie unikam pewnych osób 
i wydarzeń, bo nie są chrześcijańskie? 
Prośmy Gwiazdę Nowej Ewangelizacji by udzieliła nam łaski przemiany naszych środowisk. 
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 Syr 48, 1-4.9-11; Ps 80 (79), 2ac.3b.15-16.18-19 (R.: por. 4); {Łk 3, 4c.6}; Mt 17, 10-13 

Nam czasem też tak trudno rozpoznać proroka w naszym życiu – kogoś kim Bóg się posługuje. Wymaga to 
przeniknięcia Duchem Świętym i Jego uważnych oczu. Módlmy się o rozpoznawanie bożej obecności w naszym 
codziennym życiu. 
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3. Niedziela Adwentu 
Iz 61, 1-2a.10-11; Łk 1, 46b-50.53-54 (R.: por. Iz 61, 10b); 1 Tes 5, 16-24; {Iz 61, 1}; J 1, 6-8.19-28 

W niedzielę radości czytamy słowa św. Pawła: „Zawsze się radujcie […]”. Radować się ZAWSZE może tylko ten, 
kto ZDECYDOWAŁ, że będzie radosny. Źródłem takiej radości nie jest nigdy uczucie, emocja. Radość o której 
jest tu mowa to postawa serca, która wypływa z doświadczenia spotkania z Bogiem i z nadziei ponownego z Nim 
spotkania. 
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Jr 23, 5-8; Ps 72 (71), 1b-2.12-13.18-19b (R.: por. 7); {-}; Mt 1, 18-24 

Wyobrażenia Żydów na temat Mesjasza znacznie różniły się od Prawdy. Wyobrażenia Józefa dotyczące jego 
przyszłości z Maryją z pewnością także zakładały inny bieg. Nasze wyobrażenia dotyczące Boga i Jego 
Sprawiedliwości również często wydają nam się bezsporne, dopóki nie wydarzy się coś, co zaburzy nasz 
porządek. Zaczynamy się wtedy gubić i odrzucamy to, co niewygodne, czujemy się rozbici. Także w wielu innych 
sytuacjach nie jest nam obce poczucie wewnętrznego rozproszenia. Taki stan jest czymś najtrudniejszym dla 
człowieka, czymś, co powoduje, że nie czuje się wolny. Będąc tego świadomym, ks. Franciszek wzywał do tego, 
by dążyć do wewnętrznej integracji. Jak to robić? Jak sobie radzić, kiedy czujemy się tak rozproszeni? Św. Józef 
wydaje się mieć jeden prosty sposób: POSŁUSZEŃSTWO. 
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Sdz 13, 2-7.24-25a; Ps 71 (70), 3-4a.5-6b.16-17 (R.: por. 8a); {-}; Łk 1, 5-25 

Zarówno żona Manoacha jak i Zachariasz doświadczyli spotkania z kimś tajemniczym; kimś, kto przekazał im 
część zamysłu Bożego wobec życia ich samych oraz ich bliskich. Oni sami jednak także przekazali tę wieść 
kolejnym osobom. Czy wierzysz w to, może nawet doświadczyłeś faktu, że ktokolwiek z Twojego otoczenia być 
może ma dla Ciebie informację natchnioną przez samego Pana Boga? Z drugiej strony, może to właśnie Ty 
jesteś dla konkretnego człowieka posłannikiem Dobrej Nowiny, na którą czeka? 
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Iz 7, 10-14; Ps 24 (23), 1b-4b.5-6 (R.: por. 7c i 10b); {-}; Łk 1, 26-38 

„Maryja jest dla mnie najdoskonalszym wzorem Nowego Człowieka, oddanego całkowicie w Duchu Świętym 
Chrystusowi, Jego słowu i dziełu” – tak brzmi pierwsza część 2. kroku ku dojrzałości chrześcijańskiej. Czy często 
stawiam sobie Maryję za wzór do naśladowania i proszę Ją o wstawiennictwo? Maryja jest nam dana po to, 
abyśmy wiedzieli jak mamy przyjąć Chrystusa i w jaki sposób oddać się Jego dziełu. Matka Jezusa nie rozumie 
wszystkiego, dopytuje: „Jakże się to stanie, skoro nie mam męża?” Na przykładzie Maryi możemy zobaczyć, że 
Duch święty uzdalnia nas do wejścia we właściwą relację do Jezusa Chrystusa, do przyjęcia Go i oddania Mu 
swojego życia – aby tak jak Ona odpowiedzieć: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa 
twego”. 
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 PnP 2, 8-14 (So 3, 14-17); Ps 33 (32), 2-3.11-12.20-21 (R.: por. 3a); {-}; Łk 1, 39-45 

Chciałbym wyczekiwać Jezusa z tęsknotą. Siedzieć przy oknie i marzyć o tym, żeby przyszedł. Chciałbym mieć 
wiarę tak wielką, żeby czekać na Niego niecierpliwie i wypatrywać Jego przyjścia. Chciałbym traktować życie 
tutaj jako przystanek w drodze do wieczności.  
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1 Sm 1, 24-28; 1 Sm 2, 1b-1e.4-8d (R.: por. 1b); {-}; Łk 1, 46-56 

Słowo Boże ukazuje nam dziś dwie kobiety trwające w postawie dziękczynienia. Pełne pokory wyznają, że to Bóg 
jest Sprawcą wszystkiego, Dawcą wszystkiego, czego potrzebują do życia, że spełnia Swoje obietnice i dziękują 
za to, co im uczynił. Wśród przedświątecznej krzątaniny i ty zatrzymaj się na chwilę, by zachwycić się pięknem 
uczynionym dla Ciebie przez Pana i podziękuj Mu za nie. Kiedy już zaczniesz, będziesz zaskoczony jak wiele go 
jest w Twoim życiu.  
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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 

Pan jest już blisko, ale czy to dostrzegasz? Czy twoje serce jest teraz napełnione tęsknotą za Panem, czy może 
nadal jest napełnione troskami tego świata?  Oto Pan posyła do Ciebie Swojego Anioła, aby cię przygotował na 
Jego przyjście. Ale co zastanie, serce czyste i gotowe, czy tylko wysprzątane mieszkanie, pokój, dom? 
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4. Niedziela Adwentu 
2 Sm 7, 1-5.8b-12.14a.16; Ps 89 (88), 2-5.27.29 (R.: por. 2a); Rz 16, 25-27; {Łk 1, 38}; Łk 1, 26-38 

Pewnie jesteś już dziś myślami przy wieczornej kolacji wigilijnej i żłóbku. To już ostatnia prosta, ostatnie godziny 
Adwentu. Jeśli nadal nie czujesz się godny i przygotowany na przyjście Pana to zobacz, że dziś Bóg pokazuje 
„nie ma dla Mnie nic niemożliwego”. Wystarczy czasem jedno pokorne „tak”, jedna chwila, twoje jedno szczere 
pragnienie i On już jest. I to już Boże narodzenie w tobie. 

 

Narodzenie Pańskie – rok B2, tom 1 
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Uroczystość Narodzenia Pańskiego 
MSZA W DZIEŃ: Iz 52, 7-10; Ps 98 (97), 1b-1e.2-6 (R.: por. 3cd); Hbr 1, 1-6; {-}; J 1, 1-18 

Skończył się Adwent – czas oczekiwania. Mogę już działać. Moje przygotowania, wyrzeczenia, rekolekcje teraz 
zaczynają mieć znaczenie. To wszystko było jak Jan Chrzciciel, o którym czytam „Nie był on światłością, lecz 
został posłany, aby zaświadczyć o światłości.” Jego nauczanie się skończyło gdy przygotował słuchających go na 
przyjście Światłości, w której spełnia się wszystko co się działo. Oddaję Chrystusowi owoce czasu Adwentu – to 
On nadaje im sens i ma moc rozświetlić moje życie. 
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Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika 
t6: 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 

Miłość, która przepełniała Szczepana, sprawiała, że jego życie było pełne nadziei, radosne, bez wielu oczekiwań. 
Czynił on wiele cudów, Duch św. prowadził go z mocą. Ale ta miłość była niewygodna dla jego otoczenia, bo 

ukazywała trudną prawdę o człowieku: że nie jest on doskonały i że potrzebuje nawrócenia. Ta miłość przynagla, 
że muszę umrzeć ze swoich racji, przywiązań, egoizmu. Ta miłość wymaga ode mnie straty czegoś. Ta miłość 
ma na imię Jezus. Czy Ty chcesz żyć właśnie tą miłością? Nie tylko słodyczą i niewinnością żłóbka, ale Jezusem, 
który umiera za moje grzechy i zmartwychwstaje. 
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Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty. 
t6: 1 J 1, 1-4; Ps 97 (96), 1-2. 5-6. 11-12 (R.: 12a); {-}; J 20, 2-8 

Pasterze znaleźli Jezusa w grocie. Narodził się. Uczniowie udali się do grobu, gdzie nie zastali już Ciała Jezusa. 
Zmartwychwstał! Zarówno pasterze jak i uczniowie posłyszeli Dobrą Nowinę i zaraz wyruszyli by przekonać się 
czy to PRAWDA. Jak ja działam? Czy szukam Jezusa, czy szukam prawdy w moim życiu? Czy w szczerości 
i prostocie staję przed moim Panem na modlitwie i szukam Jego obecności budując relację z Nim? 
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Święto św. Młodzianków, męczenników. 
t6: 1 J 1, 5 – 2, 2; Ps 124 (123), 2-5.7b-8 (R.: por. 8); {-}; Mt 2, 13-18 

Rzeź niewiniątek trwa. Rzeź dzieci poczętych. Oczywiście dobra i potrzebna jest pełna ochrona życia w prawach 
krajowych i międzynarodowych. Jednak jeszcze ważniejsza jest przemiana serc, by stały się wolne od wyboru 
śmierci (pro choice to kłamliwe określenie na pro death). Czy przeciwnicy życia mają życie Chrystusa w sobie? 
Na jaki wariant życia wiecznego się skazują? Wspaniała jest duchowa adopcja, ale wszyscy, którzy stanowią 
zagrożenie dla (niechby prenatalnie) żyjących również potrzebują naszej opieki. Jakim dobrem to zło zwyciężać? 
Jaką modlitwę, jaki post, jaki czyn możesz dla nich podjąć? 
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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 

Słowa listu św Jana są ujmujące: doskonała miłość Boża jest we mnie, gdy ... po prostu kocham bliźniego. Co 
dziś mogę zrobić, co będzie świadectwem mojej miłości do osoby w moim pobliżu? 
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Szósty Dzień oktawy Narodzenia Pańskiego 
1 J 2, 12-17; Ps 96 (95), 7-10 (R.: por. 11a); {-}; Łk 2, 36-40 

Św. Jan zwraca naszą uwagę na te „pożądliwości” i „pychy”, które niezdrowo wiążą nas ze światem. Czy jesteś 
gotów dzisiaj umrzeć? Której części Twojego życia boisz się stracić wraz ze śmiercią? Która część Twojego życia 
„pochodzi nie od Ojca lecz od świata” i wymaga przewartościowania? 
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Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa 
Rdz 15, 1-6; 21, 1-3; Ps 105 (104), 1-6.8-9 (R.: por. 8a); Hbr 11, 8.11-12.17-19; {Por. Hbr 1, 1-2a}; Łk 2, 22-40 

Tydzień temu przeżywaliśmy chyba najbardziej rodzinne dni w roku. Najczęstszym skojarzeniem, dotyczącym 
Bożego Narodzenia, jest właśnie rodzina. Lubimy też życzyć sobie nawzajem rodzinnych świąt. I to wszystko jest 
dobre pod warunkiem, że gdzieś zostaje miejsce na Narodzenie Jezusa. Bo to On jest najważniejszy. Co 
ciekawe, Kościół proponuje nam przeniesienie refleksji dotyczącej rodziny, jej istoty, głębi i wartości na kolejną 
niedzielę, czyli na dzisiaj. I zachęcam Cię, abyś właśnie dziś – jeszcze przed zakończeniem tego roku 
kalendarzowego – zatrzymał się chwilę nad kondycją Twojej rodziny, nad relacjami, które współtworzysz. Spróbuj 
wspomnieć przy Panu najważniejsze i najtrudniejsze momenty tego roku z każdym członkiem Twojej rodziny. 
Proś Pana o błogosławieństwo dla nich, o wdzięczność w Twoim sercu i na koniec idź i przytul każdego z nich. 
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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 

Bóg pragnie dla Ciebie dobra. On chce obdarzać Cię Swoimi łaskami i szuka Twojego szczęścia. Jest hojnym 
dawcą, ofiarowuje wiele, bo jesteś cenny w Jego oczach, bo nie jesteś przechodniem, ani obcym, ale dzieckiem, 
dla którego chce się jak najlepiej. 
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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 

Biskup Grzegorz Ryś powiedział: ”Pierwsze narzędzie ewangelizacji to świadectwo. Trzeba tak żyć, żeby nasze 
życie rodziło pytania.” Św. Jan Chrzciciel żył tak, że nawet kapłani i lewici przychodzili do niego i pytali „Kim 
jesteś?” Prośmy Maryję Gwiazdę Ewangelizacji, aby nasze życie rodziło pytania w sercach ludzi wokół nas. 
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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 

Natchnione spotkanie. Jan rozpoznaje Jezusa. Rozpoznaje – co to znaczy rozpoznać? Dostrzec inność, dostrzec 
wielkość? Zapewne nie wygląd ma nam to podpowiedzieć. Serce musi znać Jezusa, a wtedy Go rozpozna jeśli 
będzie ku nam szedł. Serce, które tęskni i kocha może wykrzyknąć z radością – Oto ten którego czekam, Oto 
Baranek Boży! 
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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 

Jedno zdanie Jana Chrzciciela wystarczyło, żeby jego uczniowie zostawili go i poszli z Jezusem. To jedno zdanie 
świadczy o tym, że całe życie Jana Chrzciciela było ukierunkowane na Jezusa. Jan Chrzciciel jakby po to 
powiedział to zdanie, żeby jego uczniowie poszli już za Jezusem, a nie za nim. Czy jestem jak Jan Chrzciciel 
wobec tych dla których jestem animatorem? 
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1 J 3, 11-21; Ps 100 (99), 2-5 (R.: por. 1b); {-}; J 1, 43-51 

Jak często, kiedy zauważamy jakiś problem, trud czy tzw. „kryzys” w naszych grupach, wspólnotach, 
zastanawiamy się, co zrobiliśmy źle. Wtedy zazwyczaj podejmujemy organizacje OMów, warsztatów, albo 
próbujemy w ciekawszy sposób prowadzić spotkania. A Słowo dziś upomina nas, byśmy „miłowali (...) czynem 
i prawdą”. Zróbmy dziś zatem rachunek sumienia i zobaczmy jak wygląda nasze życie, jakie są nasze relacje we 
wspólnocie, czy jesteśmy autentyczni w dzieleniu, czy nasze czyny są wyrazem troski i miłości. Jestem uczniem 
Chrystusa, więc zamiast mówić drugiemu człowiekowi „Posłuchaj”, lepiej powiedzieć „Chodź i zobacz”. 
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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 

Bóg objawia się na najróżniejsze sposoby. Poprzez światłość w ciemnościach, poprzez gorące pragnienie 
znalezienia się w jakimś miejscu, poprzez piękno stworzenia, poprzez miłość rodziców, poprzez miłą rozmowę, 
poprzez pomoc kolegi w matematyce, poprzez dobrą relację z drugą połówką, poprzez ubogacający film, ... A jak 
Bóg objawia się Tobie? 
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Święto Chrztu Pańskiego. 
Iz 55, 1-11; Iz 12, 2-3.4bcd.5-6 (R.: por. 3); 1 J 5, 1-9; {Por. J 1, 29}; Mk 1, 7-11 

Przeżywając dzisiaj Święto Chrztu Pańskiego możemy dzisiaj na Eucharystii podziękować Bogu za naszą wiarę, 
za rodziców, którzy do tego sakramentu nas przynieśli i Kościołowi, który nas wtedy przyjął, a teraz wychowuje 
i przez sakramenty święte uświęca nasze życie, abyśmy mogli spełniać powierzone nam powołanie.  
 
 
 
 
 



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

Kiedy Pan Bóg mówi, to wiadomo, że to On. Nie ma żadnej wątpliwości, że jest to głos samego Boga. I każdy 
z odpowiednio wyczulonym sercem natychmiast na ten głos odpowiada. Czego by nie robił, gdzie by nie był, 
zostawia wszystko, żeby pójść za Nim. Życzę Ci takiego nawrócenia – na 100%, bez furtek powrotnych i listów 
pożegnalnych, zapewne z całą masą pytań i wątpliwości, ale z Nim na pierwszym miejscu.  
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1 Sm 1, 9-20; ! Sm 2, 1bcde.4-8d (R.: por. 1b); {por. 1 Tes 2, 13}; Mk 1, 21-28 

Sytuacja Anny jest beznadziejna. Jej bezpłodność jest powodem nieustannych upokorzeń i ogromnego 
cierpienia. Ona jednak nie poddaje się rozpaczy. Wie, że tylko Bóg może jej pomóc, więc z wielką ufnością 
zwraca się do Niego. Wchodzi z Nim w intymną relację, modląc się w głębi serca i oddając Mu swoje pragnienia. 
Co dziś wypełnia Twoje serce? Pozwól Jezusowi zająć się tym.  
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 1 Sm 3, 1-10.19-20; Ps 40 (39), 2ab.5.7-10 (R.: por. 8a.9a); {por. J 10, 27}; Mk 1, 29-39 

Czy pełnię wolę Bożą? Czy w ogóle znam głos Boży? Czy może jestem jeszcze jak młody Samuel? A może 
znam już Pana i mam być jak Helli, dla innych ludzi, którym wskażę Pana. To przez modlitwę poznaję Boga, ale 
ile czasu na nią poświęcam? Czy potrafię zrezygnować z czegoś dla spotkania z Panem? 
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1 Sm 4, 1b-11; Ps 44 (43), 10-11.14-15.24-25 (R.: por. 27b); {por. Mt 4, 23}; Mk 1, 40-45 

Dla Izraelitów Arka była tylko środkiem do celu, była potrzebna jako broń do zwycięstwa. Dla trędowatego Jezus 
też był tylko środkiem do uzdrowienia. Widział w Nim tylko cudotwórcę, nie widział w Jezusie Nauczyciela, 
Mistrza, swojego Zbawiciela. A czy ja czasem nie traktuję Boga podobnie? Jako kogoś przy okazji, kto owszem 
może mi pomóc, bo ma moc, ale już słuchanie Boga nie jest dla mnie najważniejsze, wolę swoje drogi. A ty jak 
masz? 
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1 Sm 8, 4-7.10-22a; Ps 89 (88), 16-19 (R.: por. b); {por. Łk 7, 16}; Mk 2, 1-12 

Każda spowiedź jest dla mnie takim przedzieraniem się przez tłum do Jezusa. Niosę paralityka – tę cząstkę 
mnie, która traci życie, jest odrętwiała. I choćby nie wiem jak łatwo mi było zrobić ten ostatni krok i wyznać 
grzechy to poprzedza go zawsze duchowe przepychanie z próbami wygładzenia słówek i relatywizowania. 
I czytając dzisiejszą Ewangelię dziękuję Bogu za to bo ta każda wygrana walka przybliża mnie do serca 
Chrystusa. 
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1 Sm 9, 1-4.17-19; 10, 1; Ps 21 (20), 2-7 (R.: por. 2a); {por. Łk 4, 18}; Mk 2, 13-17 

Lewi potrzebował tylko jednego: spotkać miłość, która go wyzwoli i uzdrowi. Tęsknił za nią. Czy Ty jesteś 
wrażliwy/wrażliwa jak Jezus wobec osób, które mijasz na ulicy, w swojej wspólnocie, w szkole? Kto wokół Ciebie 
czeka na wyzwolenie z samotności, na zauważenie? Poproś, żeby Pan dał Ci wrażliwe oczy i gotowość do 
okazywania miłości w najmniej komfortowych sytuacjach: uśmiech dla rozdających ulotki, gorącą herbatę dla 
bezdomnego, ugotowanie obiadu dla rodziców, zajęcie się dziećmi z Domowego Kościoła. 

 


