
 

 

Oremus 8.11.2014 – 13.12.2014 

 

Rozważania: Diakonia Szkoły Animatora, skład: DKS WPraga 
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Flp 4, 10-19;  
Ps 112 (111), 1-2.5-
6.8a.9 (R.: por. 1a);  
{2 Kor 8, 9};  
Łk 16, 9-15 

Relacje – tworzymy je nieustannie. Lecz czy „tworzyć” oznacza 

w moim przypadku „starać się o nie, być bezinteresownym, 

wiernym i sprawiedliwym w rzeczach najbardziej zwyczajnych, 

przyziemnych, materialnych”? 
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32. Niedziela zwykła. 
Rocznica poświęcenia 
Bazyliki Laterańskiej. 
Święto. 

Ez 47, 1-2.8-9.12;  
Ps 46 (45), 2-3.5-6.8-9 
(R.: por. 6);  
1 Kor 3, 9b-11.16-17;  
{2 Krl 7, 16};  
J 2, 13-22 

Dziś obchodzimy rocznicę poświęcenia pierwszej chrześcijańskiej 

świątyni. Wspominamy też moment swojego chrztu, kiedy to 

otrzymaliśmy dar przebywania w nas Trójcy Świętej. Dziś także, tak 

wyraźnie, przemawia do nas Pan Bóg w Swoim Słowie: „(...) a oto 

wypływała woda spod progu świątyni (...) woda ta płynie na obszar 

wschodni, wzdłuż stepów, i rozlewa się w wodach słonych, i wtedy 

wody jego stają się zdrowe”; „(...) nie będziemy się bali, choćby 

zatrzęsła się ziemia” i „Jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą 

budowlą”. Czy widzisz jak jest to aktualne? Czy jesteś 

ŚWIADKIEM tego, co Pan Bóg chce uzdrawiać dziś w Tobie i na 

świecie? Czy modlisz się o nawrócenie tych, którzy nie chcą być 

„Bożą rolą”? Czy modlisz się o nawrócenie Rosji? Czy ufasz, że 

Bóg jest we wnętrzu Swojego Kościoła przez to, że mieszka w Tobie 

Duch Boży? Czy jesteś ŚWIĄTYNIĄ DUCHA BOŻEGO? 
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Wsp. św. Leona 
Wielkiego, papieża 
i doktora Kościoła. 

Tt 1, 1-9;  
Ps 24 (23), 1-4b.5-6 (R.: 
por. 6);  
{Flp 2, 15-16};  
Łk 17, 1-6 

Dlaczego się gorszymy? To proste – chcemy być świadkami wiary 

konsekwentnej i odpowiedzialnej. Często zwyczajnie zapominamy, 

że bycie człowiekiem wiary nie jest pracą etatową, nie działa tylko 

wtedy, gdy głosimy. Czy zdajesz sobie sprawę, jak ogromny masz 

wpływ na kształtowanie drugiego człowieka? Czy zdajesz sobie 

sprawę z tego, że siejący zgorszenie, nawet nieświadomie, 

kwestionuje spójność wiary i życia i tym samym wkłada w ręce 

przeciwników argumenty? 
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Wsp. św. Marcina 
z Tours, biskupa. 

Tt 2, 1-8.11-14;  
Ps 37 (36), 3-4.18.23.27 
i 29 (R.: por. 39a);  
{J 14, 23};  
Łk 17, 7-10 

Dzisiejsze czytania mówią o pokorze. Czy umiem pokonać własny 

egoizm i postąpić tak, jak mi radzą starsi, rodzice czy dziadkowie? 

Czy wierzę w to, że czyjeś doświadczenie może być dla mnie 

bogactwem? Jakże często moje „wiem lepiej” przysłania mi 

prawdziwą mądrość, która przecież może napływać z różnych 

źródeł, nawet tych, które wydają się banalne, jak tradycja czy porady 

rodziców. Jest mowa też o pokorze względem własnych działań, 

o roszczeniowej postawie. Ile razy zdarzyło mi się usprawiedliwiać 

swoje zachowanie zmęczeniem, trudną sytuacją, kryzysem? Czy 

wiem co przeżywał drugi człowiek, którego wtedy przyćmiłem 

swoją osobą, swoim „zajęciem miejsca przy stole”? 
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Wsp. św. Jozafata, 
biskupa i męczennika. 

Tt 3, 1-7;  
Ps 23 (22), 1-3.5.6 (R.: 
por. 1);  
{1 Tes 5, 18};  
Łk 17, 11-19 

Jak dużo jest we mnie wdzięczności? Z dziesięciu uzdrowionych 

trędowatych jeden tylko wyraził swoją wdzięczność Bogu. My zaś 

dostaliśmy znacznie więcej: „nie dla uczynków, jakie zdziałaliśmy, 

lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające 

i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez 

Jezusa Chrystusa ...”. Czy jednak ta prawda nie pozostaje dla nas 

„wirtualna”, „nieodczuwalna”? Czy brak wdzięczności tłumaczę 

tym, że nie dostaję tego, czego się domagam? Czy jeśli to dostanę – 

rzeczywiście nagle przemieni to moje serce? 
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Wsp. świętych 
Benedykta, Jana, 
Mateusza, Izaaka 
i Krystyna, pierwszych 
męczenników Polski. 

Flm 7-20;  
Ps 146 (145), 6c-10 (R.: 
por. 5a);  
{Łk 21, 36}; 
 Łk 17, 20-25 

Czy dostrzegam pokorną obecność Jezusa w moim życiu?  

Pragnę dziś wsłuchiwać się w siebie, wyciszyć myśli, działania, 

i zanurzyć się w ciszę swojego serca, by spotkać Jezusa. 

Chcę być wrażliwym/wrażliwą na tę pokorną obecność. 

Chcę zatrzymać się, by dostrzec rozrastające się Królestwo Boże 

w moim życiu. 
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2 J 4-9;  
Ps 119 (118), 1-2.10-11. 
17-18 (R.: por. 1);  
{Mt 24, 42a.44}; 
 Łk 17, 26-37 

„jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali” – 

najzwyklejsza codzienność. Pan chce troszczyć się o Twą 

codzienność, doczesność, czynić ją niezwykłą, wręcz cudowną, oraz 

o Twą wieczność. Dlatego daje Ci swą naukę i jej kwintesencję: 

przykazanie miłości. Jak pięknieje Twe serce, gdy przyjmujesz ten 

dar! 
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3 J 5-8;  
Ps 112 (111), 1-6 (R.: 
por. 1a);  
{2 Tes 2, 14}; 
 Łk 18, 1-8 

Modlitwa wytrwała, kiedy zależy Ci na znalezieniu męża/żony, 

dobrej pracy, zdaniu egzaminu, jest trudna, ale dzięki silnej 

wewnętrznej motywacji można ją całkiem długo i skutecznie 

ciągnąć. Ciekawe jest dzisiejsze stwierdzenie św. Jana „dobrze 

uczynisz zaopatrując ich (braci) na drogę zgodnie z wolą Bożą”. 

Czy wyposażam swoją wytrwałą modlitwą chrześcijan, którzy 

„wyruszyli w drogę”, tych cierpiących w Syrii, Palestynie, 

misjonarzy w różnych zakątkach świata? Czy goszczę ich w moim 

sercu?  
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33. Niedziela zwykła.  

Prz 31, 10-13.19-20.30-
31;  
Ps 128 (127), 1-5 (R.: 
por. 1a);  
1 Tes 5, 1-6;  
{J 15, 4.5b};  
Mt 25, 14-30 

Jakie dary ja od Boga otrzymałem? Jak działam dzisiaj by 

przynosiły owoc? Może są takie, które leżą zakopane w ziemi, 

o których nikt nie wie? Ten sługa z przypowieści bardzo się bał; 

zamiast zmierzyć się z tym, wybrał najgorszą z możliwości – 

zakopać dar i nic z nim nie zrobić. Ach, żeby chociaż spróbował! 

Czy Bóg miłosierny któremuś wyrzucił, że przyniósł zbyt mało? 

Nie; skarcił natomiast brak jakiegokolwiek działania. Obym nie 

poszedł w jego ślady. Nawet jeśli się boję, niech to skłoni do 

działania. Duchu Święty wspomóż! 
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Wsp. św. Elżbiety 
Węgierskiej, zakonnicy. 

Ap 1, 1-4; 2, 1-5a;  
Ps 1, 1-4.6 (R.: por. Ap 2, 
7b);  
{J 8, 12b}; 
 Łk 18, 35-43 

Co byś zrobił, gdybyś dowiedział się, że obok Ciebie za chwilę 

przejdzie Jezus? O co byś go prosił? 

Niewidomy pod Jerychem zdawał sobie sprawę, że być może nie 

jest najlepiej przygotowany do spotkania z Chrystusem - nie ma 

odświętnego stroju, nie może go niczym ugościć - wręcz przeciwnie 

- siedzi i żebrze. Jednak korzystając z tej niezwykłej szansy, jaką 

dostał, postawił wszystko na jedną kartę, bo wiedział co jest mu 

najbardziej potrzebne i o co chce prosić z pełną wiarą Zbawiciela. 

Czy moja wiara jest równie silna? Czy podejmuję refleksję nad tym, 

o co powinienem prosić Jezusa? Czy pełen ufności przedstawiam 

Mu swoje sprawy? 
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Wsp. bł. Karoliny 
Kózkówny, dziewicy 
i męczennicy. 

Ap 3, 1-6.14-22; 
 Ps 15 (14), 1b-5 (R.: por. 
Ap 3, 21);  
{1 J 4, 10b};  
Łk 19, 1-10 

Nie mam czasu, nie mam siły, tyle mam spraw na głowie, ..., jak 

często mówię tak sobie, innym, Bogu? Jak często jestem zbyt 

zmęczony na modlitwę, na pomoc bliźniemu, na zwykły uśmiech? 

Pan mówi dziś do mnie: „Masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś 

umarły”. Bo czemu się poświęcam jeśli nie życiu? W czym innym 

upatruję radość, jeśli nie w Bogu, który jest Drogą, Prawdą 

i Życiem? Poświęcę dziś chwilę na to, by zastanowić się, czy jestem 

gorący, czy żyję prawdziwą pełnią życia, czy tylko egzystuję, ... 
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Wsp. bł. Salomei, 
zakonnicy. 

Ap 4, 1-11;  

Ps 150, 1-6 (R.: por. Ap 
4, 8b);  
{J 15, 16};  
Łk 19, 11-28 

Zarabiaj na życie wieczne! 

Pan daje Ci talenty, abyś Ty się nimi posługiwał – jest to konkretne 

zadanie dane każdemu człowiekowi. To jest właśnie ta praca, którą 

my na ziemi mamy wykonać – nie pozwól, aby to, co złożył w Tobie 

Bóg umarło. Spójrz na swoje możliwości – zobacz w jaki sposób 

możesz służyć we wspólnocie czy bliźniemu. Wykorzystuj każdą 

sposobność do pomnażania tego, co otrzymałeś. 
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Wsp. św. Rafała 
Kalinowskiego, 
prezbitera. 

Ap 5, 1-10;  
Ps 149, 1-6a.9b (R.: por. 
Ap 5, 10);  
{Ps 95, 8ab};  
Łk 19, 41-44 

Mówi się często, że w Niebie trwa nieustające uwielbienie Boga. 

Radość z przebywania w Jego bliskości. Autor dzisiejszego psalmu 

zachęca nas jednak byśmy nie czekali z okazywaniem radości tak 

długo… „Niech imię Jego czczą tańcem, niech grają Mu na bębnie 

i cytrze. Bo Pan lud swój miłuje …” Gdy jesteśmy blisko Niego 

radujmy się i bądźmy wdzięczni. Gdy jest inaczej, prośmy, by On 

wspierał nas nam w walce z pokusą – wszak obiecał, że „pokornych 

wieńczy zwycięstwem”. 
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Wsp. ofiarowania 
Najświętszej Maryi 
Panny. 

Ap 10, 8-11;  
Ps 119 (118), 14.24.72. 
103.111.131 (R.: por. 
103a);  
{J 10, 27}; 
 Łk 19, 45-48 

Każdy z nas jest świątynią. Świątynią Ducha Świętego. Jezus mówi 

bardzo jasno czym charakteryzuje się Jego świątynia – ma ona być 

miejscem modlitwy. Moje serce i umysł powinny być nieustannie 

związane z Bogiem. Powinny wznosić się ku Niemu w każdym 

momencie dnia. Jaka jest moja modlitwa? Czy nie czynię z mojego 

wnętrza jaskini pełnej grzechu, niegodziwości, zawiści? Panie, 

oczyść moje wnętrze. Uczyń je miłym sobie. Niech moje słowa, 

myśli i czyny zawsze będą przed Tobą. 
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Wsp. św. Cecylii, 
dziewicy i męczennicy. 

Ap 11, 4-12;  
Ps 144 (143), 1a.2bc.9-
10 (R.: por. 1a);  
{por. 2 Tm 1, 10b};  
Łk 20, 27-40 

Jak zdobyć Królestwo Niebieskie? Wiarą i uczynkami, które tę 

wiarę ożywiają. Chrystus zaprasza mnie do swojego 

Zmartwychwstania. Jaka jest zatem moja odpowiedź na to 

zaproszenie? Jaka jest moja MARTYRIA? W jaki sposób daję 

świadectwo? Co jest moim męczeństwem? 
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34. Niedziela zwykła. 
Uroczystość Jezusa 
Chrystusa, Króla 
Wszechświata.  

Ez 34, 11-12.15-17;  
Ps 23 (22), 1-3.5.6 (R.: 
por. 1);  
1 Kor 15, 20-26.28;  
{Por. Mk 11, 10};  
Mt 25, 31-46 

Dzisiejsza liturgia słowa ukazuje nam różne aspekty Chrystusowego 

królowania. Jest On królem mocnym, który pokona wszystkich 

nieprzyjaciół – również śmierć. Dla nas. Jest królem opiekuńczym, 

który pasie i dba o swoje owce, pragnie zaspokoić wszelkie ich 

potrzeby. Nasze potrzeby. Jest królem hojnym, który dzieli się swym 

bogactwem, stół zastawia, kielich napełnia. Nam. Wreszcie Chrystus 

Król jest Chrystusem Sługą – naszym sługą. I pragnie, byśmy w tym 

się do niego upodobnili, służąc Jemu i drugiemu człowiekowi – 

z Jego mocą, troską, hojnością. 
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Wsp. świętych Andrzeja 
Dung-Lac, prezbitera, 
i Towarzyszy, 
męczenników. 

Ap 14, 1-3.4b-5;  
Ps 24 (23), 1-4b.5-6 (R.: 
por. 6);  
{Mt 24, 42a.44}; 
 Łk 21, 1-4 

Gdy podniósł oczy ... – to znaczy, że się specjalnie temu nie 

przyglądał! Jezus jest tak uważnym obserwatorem naszego życia, że 

może to budzić i wzruszenie, ale i przestrach. Dostrzega w gestach 

więcej, zna nasze intencje. Dlatego tak ważne jest byśmy w relacji 

z Nim byli uczciwi. Próba okłamania Jezusa jest w istocie 

okłamywaniem siebie, niczym więcej. Nieważne ile robisz – ważne 

jest nastawienie Twojego serca. 
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Ap 14, 14-20;  
Ps 96 (95), 10-13 (R.: 
por. 13b);  
{Ap 2, 10c};  
Łk 21, 5-11 

Można by powiedzieć, że całe nasze życie jest przygotowaniem na 

koniec świata. Jakie uczucia rodzą się we mnie kiedy myślę o końcu 

świata? Czy jest we mnie pragnienie nieba? 
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Ap 15, 1-4;  
Ps 98 (97), 1-3b.7-9 (R.: 
por. Ap 15, 3b); 
{Ap 2, 10c};  
Łk 21, 12-19 

Dziś Słowo niepokoi, mówi o Bożym gniewie. „Więc to taki jest 

mój Bóg? Mściwy, zagniewany, budzący lęk ...” Nie! Spójrz na 

źródło i na konsekwencje Bożego działania. Przecież On nieustannie 

Ciebie szuka, bo Cię kocha! A prześladowanie? Bóg wie, że ono 

będzie, mówi o tym wprost, jest do bólu szczery, ale przez to 

wiarygodny. Jednak zauważ, że kiedy Bóg mówi o trudzie, który 

nastąpi, ZAWSZE zapewnia o swojej wszechmocy i bliskiej 

obecności. Ale czy ty jesteś blisko? Nawet przerażony i słaby, ..., ale 

czy blisko? Bojaźń Boża prowadzi do ujrzenia Zbawienia, a to 

wyzwala w sercu pragnienie uwielbienia. Chcesz ocalić swoje 

życie? Chcesz być bezpieczny? Trwaj przy Tym, który jest Życiem 

i jest Zwycięzcą. 
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Ap 18, 1-2.21-23; 19, 1-
3.9a;  
Ps 100 (99), 1-5 (R.: por. 
Ap 19, 9a);  
{Łk 21, 28};  
Łk 21, 20-28 

Mówi dalej św Łukasz: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym 

czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, 

i stanąć przed Synem Człowieczym”. Bóg działa teraz. Sąd 

dokonuje się już teraz. Trzeba zająć stanowisko. Na końcu świata 

ujawni się całe dobro, które jest wynikiem Bożego działania w 

ludzkich sercach. Istotą końca świata będzie dopełnienie tego, czego 

Bóg w nas dokonuje, przy naszej współpracy. (za: Dariusz 

Piórkowski SJ, Koniec świata dzisiaj) Całe nasze życie jest końcem 

jakiegoś świata i początkiem innego. Czy jednak wolisz odsuwać 

swój koniec świata na koniec świata? 
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Ap 20, 1-4.11 – 21, 2; 
Ps 84 (83), 3-6a.8a (R.: 
por. Ap 21, 3b); 
{ Łk 21, 28}; 
Łk 21, 29-33 

Kiedy dobrze kogoś znamy, potrafimy szybciej niż inni wyczytać 

z mimiki, gestu, a nawet drobnej złośliwości kierowany do nas 

komunikat. Dobrze znamy też symptomy, którymi natura 

obwieszcza zmianę. Dlaczego więc tak trudno jest nam odczytywać 

subtelne znaki Bożego działania? Niech ten tydzień stanie się dla nas 

pretekstem do odszyfrowania znaków Tego, który przecież jest nam 

tak bliski. 
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Ap 22, 1-7;  
Ps 95 (94), 1-7b (R.: 1 
Kor 16, 22b i Ap 22, 20b);  
{Łk 21, 36};  
Łk 21, 34-36 

Czy żyję tak, jakby jutra miało nie być? Czy boję się spotkania 

z Panem? Gdybym dzisiaj mógł pójść do nieba, to ile rzeczy 

trzymałoby mnie na ziemi? Ile niedokończonych spraw, 

niepozaliczanych egzaminów, niewypowiedzianych słów, 

nieokazanych gestów czy niewybaczonych win? Ile rzeczy 

odłożonych na jutro? A skąd wiem, że jutro jeszcze się obudzę? 
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1. Niedziela Adwentu.  

Iz 63, 16b-17.19b; 64, 3-
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 

Co to znaczy: czuwać? To oczekiwać, wyglądać. To w każdej chwili 

być czujnym na wezwanie. To nie znaczy: zajmować się sobą, a jak 

zadzwonią, to pójść. To całego siebie nastawić na Drugiego. Czy go 

widzę, czy nie – czuwać to być gotowym. 
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Iz 2, 1-5;  
Ps 122 (121), 1-2.4-9 (R.: 
por. 1);  
{Por. Ps 80 (79), 4};  
Mt 8, 5-11 

„Panie nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz 

tylko Słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja” – na każdej 

Eucharystii wypowiadam te słowa patrząc na Jezusa. Czy oczekuję 

z wiarą Bożego działania w moim życiu? Czy słuchanie Słowa Boga 

jest czymś biernym w moim życiu? Czy raczej aktywnym 

słuchaniem, wchodzeniem w działanie, współpracą z Bożą łaską? 

Stając w prawdzie przed Bogiem wsłuchując się w Jego Słowo 

z wiarą, już mam pewność otrzymania tego o co Go proszę, wiedząc, 

że pobłogosławi mi bo mnie kocha. 
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Iz 11, 1-10;  
Ps 72 (71), 1-2.7-8.12-
13.17 (R.: por. 7);  
Łk 10, 21-24 

„bo kraj się napełni znajomością Pana.” Napełniaj się w modlitwie 

tą znajomością. W Twym życiu nie ma przypadkowych ludzi. 

Wszystkim im Pan chce się objawić. Jesteś dla nich szansą, by 

poznali Tego, którego Ty po każdej modlitwie znasz lepiej. 
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Wsp. św. Franciszka 
Ksawerego, prezbitera. 

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

Kiedyś Pan uzdrowił i nakarmił Ciebie. Nie chciał, abyś zgłodniały 

ruszył w dalszą drogę apostolską. Dał Ci to co najcenniejsze – 

siebie. Jednak na Twoim zaspokojeniu głodu nie koniec … 

W dzisiejszej modlitwie po komunii prosimy: „niech Eucharystia 

zapali w nas ogień tej miłości, którym płonął święty Franciszek, 

pragnąc zbawienia ludzi, abyśmy gorliwiej Tobie służyli …” 

Czy płonie w Tobie ogień miłości? 
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Iz 26, 1-6;  
Ps 118 (117), 1.8-9.19-
21.25-27a (R.: por. 26a);  
{Iz 55, 6}; 
Mt 7, 21. 24-27 

Budowla na skale, miasto z murem i przedmurzem to znaki 

stateczności i dojrzałości wiary; miejsca, które dają oparcie i gdzie 

można czuć się bezpiecznie. I my możemy mieć w sobie coś z tego, 

a także być oparciem dla innych. Ale zawsze pochodzi to od Pana 

i wzrasta poprzez wypełnianie Bożego Słowa. Pierwszą skałą, 

fundamentem jest sam Bóg. „Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo 

Pan jest wiekuistą skałą!” 
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Iz 29, 17-24;  
Ps 27 (26), 1.4.13-14 (R.: 
por. 1a);  
Mt 9, 27-31 

Wiara, cierpliwość, niemożność milczenia po uzdrowieniu przez 

Jezusa - słowa opisujące bohaterów dzisiejszej ewangelii.  

Oczy dwóch niewidomych zostały otworzone "według ich wiary" - 

czy ta, którą ja mam jest taka, że zmienia życie moje i moich 

bliskich? Czy wierzę, że Jezus jest w stanie przemienić moje życie, 

aby wreszcie było "zdrowe"?  

Niewidomi chodzili za Jezusem, prosili, aby ulitował się nad nimi - 

czy ja umiem cierpliwie prosić i czekać na odpowiedź Boga?  

I w końcu niewidomi szczęśliwi po zmianie, jaka zaszła w ich życiu, 

nie mogą nie mówić o tym, co im się przydarzyło - czy ja 

kiedykolwiek zastanawiałem się nad tym, co zmieniło się w moim 

życiu po spotkaniu Jezusa? Czy dziękuję za to? Czy ewangelizuję 

tym innych? 
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Iz 30, 19-21.23-26;  
Ps 147 (146), 1-6 (R.: Iz 
30, 18); 
{Iz 33, 22};  
Mt 9, 35 – 10, 1.5-8 

Pan obiecuje mi swoją łaskę. Przyrzeka, że nie opuści mnie 

w największym utrapieniu, uleczy rany i wskaże drogę. 

Jednocześnie, tak umocnionego, wzywa, bym sam zaopiekował się 

tymi, których mi powierzy. Bym oddawał darmo to, co otrzymałem. 

Animatorze! Animatorko! Ile czasu, energii, troski poświęcili Tobie 

inni w czasie Twojej formacji? Dziś inni potrzebują Twojej uwagi, 

wparcia, wzięcia za rękę i przyprowadzenia do Jezusa. 
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2. Niedziela Adwentu.  

Iz 40, 1-5.9-11;  
Ps 85 (84), 9a-14 (R.: 8);  
2 P 3, 8-14; 
{Łk 3, 4.6};  
Mk 1, 1-8 

Czy jesteś już dzisiaj gotowy na Przyjście Pana? Czy Twoje serce 

jest gotowe do tego, by spotkać się z Nim w tej chwili? 

W oczekiwaniu na przyjście ważna jest gotowość przyjęcia. 

Przygotuj drogę Panu, prostuj ścieżki Twego życia dla Niego. 
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Uroczystość 
Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny. 

Rdz 3, 9-15;  
Ps 98 (97), 1-4 (R.: por. 
1ab);  
Ef 1, 3-6.11-12;  
{Łk 1, 28}; 
 Łk 1, 26-38 

To nie ja, to ona! To nie ja, to wąż! To nie ja, to nauczyciel, ojciec, 

koleżanka, mój chłopak, nieznośny szef, upierdliwa pani 

w dziekanacie, gderliwy dyrektor szkoły, … Nie ja! W zwalaniu 

winy doszliśmy już chyba do mistrzostwa. Tymczasem takie 

zrzucanie z siebie odpowiedzialności jest w gruncie rzeczy 

uciekaniem od Prawdy. Prawdy na temat moich niedoskonałości, od 

błędów, które popełniłem ja lub moi rodzice, od prawdy na temat 

moich zranień i lęków. Kiedy niepowodzenie w pracy zwalę na 

walnięta kadrową to jakoś od razu mi lżej … Nie wnikam, nie drążę, 

nie próbuję stanąć w prawdzie o sobie. Bo może okazać się zbyt 

bolesna? 
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Iz 40, 1-11;  
Ps 96 (95), 1-3.10ac.11-
13 (R.: Iz 40, 9-10);  
Mt 18, 12-14 

Animator ma być jak pasterz z dzisiejszej przypowieści. Ale czy tak 

jest? Czy z uwagi na to, że mam już przecież te 99 owiec, nie 

zostawiam tej jednej samej sobie? Odpuszczam. Niech inni się 

martwią. Przecież próbowałem. Jezus mówi dziś tobie i mnie, że ten 

jeden zagubiony człowiek, jeden zagubiony uczestnik jest 

ważniejszy niż cała reszta; że trzeba walczyć o każdego, do końca. 

Jeśli potrzeba, żebyś zmienił w tym celu swoje myślenie, proś o to. 

Jeśli tego nie rozumiesz, to proś o taką przemianę serca i siły do 

walki, żeby nie zginęło żadne z tych małych. 
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Wsp. Najświętszej Maryi 
Panny Loretańskiej 

Iz 40, 25-31;  
Ps 103 (102), 1-4.8.10 
(R.: 1a);  
Mt 11, 28-30 

Pan, Stwórca wszechmogący, zaprasza mnie, człowieka 

utrudzonego, do tego, abym wszystkie moje sprawy złożył przed 

nim. Chce, abym usiadł obok Niego, położył na ziemi wszystkie 

problemy i zadania i po prostu – razem z Nim – popatrzył na to 

z miłością. Pan mnie zna. Wie, jakie są moje siły i czego potrzeba, 

aby te siły zregenerować. On ma moc dać mi skrzydła orła. 

Odzyskam siły, aby wziąć te rzeczy z powrotem na siebie, ale tak na 

prawdę, to On będzie niósł mnie. Co położę dziś przed Panem? 
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Iz 41, 13-20;  
Ps 145 (144), 1.9-13b 
(R.: 8);  
{Iz 45, 8};  
Mt 11, 11-15 

Nasz Bóg jest Bogiem potężnym, którego mocne Słowo stworzyło 

kosmos. On chce tej mocy używać dla naszego zbawienia, z wielką 

troską i uwagą dla naszych potrzeb. Czyni dla nas cuda i pozwala 

nam czynić rzeczy przekraczające nasze możliwości. Jego moc jest 

gwałtowna – ale nie jak przemoc, ale jak miłość, która nie zawaha 

się przed niczym dla ludzkiego dobra. On pragnie, byśmy 

gwałtowną miłością kształtowali nasze serca i ten świat. 
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Iz 48, 17-19;  
Ps 1, 1-4.6 (R.: por. J 8, 
12);  
Mt 11, 16-19 

Gdyby uprościć ten fragment Ewangelii, możnaby wyłuskać taką 

postawę, którą dobrze znamy. Szklanka może być do połowy pełna 

lub pusta. Są wśród nas tacy, którzy zawsze będą widzieć jakiś brak, 

niedostatek, uchybienie ... I na to zwraca nam Jezus dziś uwagę – 

Jan pościł – wyszydzili Go, Jezus świętował z braćmi – wyszydzili 

Go! Łukasz synoptyk mówi o „grymaśnych dzieciach”, które 

odrzucają ofertę Bożego zabawienia, bo zawsze znajdą jakąś 

przeszkodę. Nadmierny rygoryzm czy może cyniczne podejście do 

życia? Zobacz czy nie znajdujesz w sobie tego podejścia. 
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Wsp. św. Łucji, dziewicy 
i męczennicy. 

Syr 48, 1-4.9-11;  
Ps 80 (79), 2ac.3b.15-16. 
18-19 (R.: 4); 
{ Łk 3, 4.6};  
Mt 17, 10-13 

Eliasz nie głosił miłych haseł i nie był popularnym mówcą między 

swoimi. To co szczególnie zostało podkreślone jako jego zasługi to 

nieszczęścia, które sprowadził na Izraela. A jednak to co robił było 

dobre, bo patrzył dalej niż Izraelici. Jesteśmy wezwani do bycia 

Eliaszami naszego otoczenia, aby tak jak św. Jan głosić Prawdę 

niewygodną ale Prawdziwą. Czy dostrzegam brata którego 

powinienem dotknąć niekoniecznie miło ze względu na jego dobro? 

Czy potrafię słuchać swoich Eliaszów, którzy nie zwracając uwagi 

na moje samopoczucie wytykają błędy mojego postępowania? 

 


