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Rozważania: Diakonia Szkoły Animatora, skład: DKS WPraga 
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32. Niedziela zwykła.  

1 Krl 17, 10-16; Ps 146 (145), 
6c-10 (R.: por. 1); Hbr 9, 24-
28; {Mt 5, 3};  
Mk 12, 38-44 

Co „posiadam” w swoim życiu? – w sensie materialnym i duchowym 

(np. ładne ubrania, telefon, relacje, pozycję /we wspólnocie/, 

upodobania itp.)Co z tych rzeczy przynosi mi szczęście? Co jest 

konieczne do życia? Do czego jestem przywiązany? 

Czy mogę zrezygnować z tego dla Boga? (na rzecz dłuższej 

modlitwy, pójścia na Eucharystię, wybrania się na adorację itp.) 

Czy mogę zrezygnować z tego dla bliźniego? Oddać mu to 

/spieniężyć dar/ poświęcić mu swój czas, … 

Czy jestem UBOGI w rozumieniu ewangelicznym? Czy 

WSZYSTKO mam u-Boga? Jaka jest moja hierarchia dóbr? 

Czy troszczę się o potrzeby Kościoła? Czy stać mnie na drobną 

jałmużnę? 

Wszechmogący i miłosierny Boże, oddal od nas przeszkody, jakie 

utrudniają nam drogę, abyśmy posiadając pokój ciała i duszy mogli 

dobrowolnie oddać się Twojej służbie. 

Dzięki Ci, Panie, za Twoje święte dary: miłosierna moc Ducha, jakiej 

nam udzieliłeś w sakramentach, niechaj nas uczyni świadkami Twojej 

miłości przez prawdziwe życie chrześcijańskie (Mszał Polski: kolekta 

i modlitwa po Komunii). 
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Święto rocznicy poświęcenia 
Bazyliki Laterańskiej. 

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

Wszystko jest wolą Bożą poza grzechem. W rozeznawaniu decyzji 

odnośnie mojego życia Bóg daje mi wolność. Gdzie pójdę, tam mój 

Bóg będzie ze mną. By jednak podejmować decyzje prowadzące ku 

życiu, moje serce potrzebuje nieustannego oczyszczania z grzechu. 

Proszę Cię Jezu, oczyszczaj moje serce, odnawiaj we mnie moc 

Twojego Ducha.  
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Wsp. św. Leona Wielkiego, 
papieża i doktora Kościoła. 

Mdr 2, 23 – 3, 9; Ps 34 (33), 2-
3.16-19 (R.: por. 2a); {J 14, 
23};  
Łk 17, 7-10 

„wierni w miłości będą przy Nim trwali”(Mdr 3,9b). To wystarczy. 

Trwać przy Bogu, który jest miłością. Zachowywać Jego naukę – 

naukę miłości. Miłość wyraża się w służbie, w czynieniu swych 

codziennych powinności, w zauważaniu pragnień Jezusa – 

w rzeczywistych potrzebach bliźnich. Boża miłość jest fundamentem 

życia doczesnego i wiecznego. 
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Wsp. św. Marcina z Tours, 
biskupa. 

Mdr 6,1-11; Ps 82 (81), 3-4.6-
7 (R.: por. 8a); {1 Tes 5, 18};  
Łk 17, 11-19 

Dziewięciu uzdrowionych przez Jezusa, doświadczając spotkania 

z Jego mocą, tak naprawdę nie doświadczyło cudu. Być może kilka 

tygodni po tym spotkaniu mogli przypisać wszystko naturze i nauce. 

Tylko ten jeden który wrócił podziękować w pełni doświadczył cudu 

– nie tyle fizycznego uzdrowienia, ale przede wszystkim komunii 

z Bogiem. Spotkał się z Nim twarzą w twarz by podziękować. 
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Wsp. św. Jozafata, biskupa i 
męczennika. 

Mdr 7, 22 – 8, 1; Ps 119 (118), 
89-91.130.135.175 (R.: por. 
89a); {Łk 21, 36};  
Łk 17, 20-25 

Królestwo Boże jest pośród was – to ode mnie zależy, czy 

wykorzystam ten potencjał, czy je przyjmę, czy będę je rozsiewał 

dalej. Czy przemogę się, by kochać bezinteresownie, by czynić dar 

z siebie, by pokazywać innym, że Jezus we mnie mieszka i zarażać tą 

miłością. 

Czy jestem szczęśliwy? Co jest tą największą przeszkodą, która nie 

pozwala mi odczuwać i doświadczać Bożego Królestwa w moim 

życiu? Co mogę zrobić, by to zmienić? 
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Wsp. świętych Benedykta, 
Jana, Mateusza, Izaaka 
i Krystyna, pierwszych 
męczenników Polski. 

Mdr 13, 1-9; Ps 19 (18), 2-5b 
(R.: por. 2a); {Mt 24, 42a.44};  
Łk 17, 26-37 

Dzisiejsze słowo kieruje nasze myśli w dwie strony. Pierwsza z nich 

dotyczy Boga. Jaki On jest? Warto zadawać sobie to pytanie i szukać 

obrazu Boga w moim sercu. Co ten obraz ukształtowało i co on mówi 

mi o mojej relacji z Panem? Druga sprawa to owoce mojego życia. 

Skoro „stwórcę poznaje się przez jego dzieła”, to co mówi o mnie 

moja praca, moje relacje, zainteresowania, myśli? Czy dzieła mojego 

życia zadowalają mnie? Co na to Pan Bóg? 
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Mdr 18, 14-16; 19, 6-9; Ps 105 
(104), 2-3.36-37.42-43 (R.: 
por. 5a); {2 Tes 2, 14};  
Łk 18, 1-8 

Dziś powraca do nas pytanie o naszą wierność i wytrwałość. Czy 

w świecie, w którym wszystko trzeba mieć już, szybko, od razu 

jesteśmy w stanie jeszcze czekać? Czy potrafimy podjąć trud trwania, 

systematycznej pracy, dokładając każdego dnia jedną małą cegiełkę 

i wypełniając wiernie powierzone nam obowiązki? Czy temu 

wszystkiemu towarzyszy wiara niezbędna do tego, abyśmy spotkali 

się z Panem? 
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33. Niedziela zwykła.  

Dn 12, 1-3; Ps 16 (15), 5.8-11 
(R.: por. 1); Hbr 10, 11-14.18; 
{Łk 21, 36};  
Mk 13, 24-32 

Jesteśmy kościołem pielgrzymującym. Nasze życie na Ziemi jest 

oczekiwaniem Pana. Jezus chce przychodzić do czuwających – 

w modlitwie, Piśmie Świętym, sakramentach. Szczególne spotkanie 

z Nim odbędzie się w chwili naszej śmierci, o której dniu i godzinie 

nie wiemy. Pamięć o tym, że ta chwila nadejdzie w sposób 

niespodziewany, może stać się dla nas źródłem życiowej mądrości 

i impulsem do ciągłego nawracania się. Niech Duch Święty pomoże 

nam tę mądrość uzyskać i niech pomnaża w nas zaufanie w Boży 

plan. 
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1 Mch 1, 10-15.41-43.54-
57.62-64; Ps 119 (118), 
53.61.134.150.155.158 (R.: 
por. 88); {J 8, 12b};  
Łk 18, 35-43 

Zachęcam dziś by w tej medytacji postawić się w pozycji 

niewidomego. To znaczy, że coś wiem o świecie, część bodźców 

dochodzi do mnie, ale jednak część spraw jest przede mną zakryta. 

Usiądź i zastanów się, co jest dla Ciebie ciemnością, czego nie 

potrafisz dojrzeć, wyjaśnić, przeniknąć. I dopiero w tej ciemności 

zawołaj: Jezu ulituj sie nade mną! Jezu ulituj sie nad moją 

ciemnością, nad moim ograniczeniem. I słuchaj, a On Ci odpowie ... 

1
7
.1

1
 

Wsp. św. Elżbiety Węgierskiej, 
zakonnicy. 

2 Mch 6, 18-31; Ps 3, 2-7 (R.: 
por. 6); {1 J 4, 10b};  
Łk 19, 1-10 

Eleazar nie chciał przyczynić się do zgorszenia młodych Izraelitów, 

mimo możliwości ratunku. Łatwiej jest w gronie uczniów robić tłum 

wokół Jezusa niż dostrzec jednego malutkiego Zacheusza, który 

chciał spotkać się z Bogiem. A mimo tak wielkiej grupy uczniów 

otaczającej Jezusa, Jezus dostrzega właśnie odtrąconego Zacheusza. 

Jestem posłany do konkretnego człowieka dla którego mogę być 

świadectwem lub zgorszeniem, jedną z obojętnych osób, które go 

mijają lub tym który ofiaruje mu swój czas i serce.  
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Wsp. bł. Karoliny Kózkówny, 
dziewicy i męczennicy. 

2 Mch 7, 1.20-31; Ps 17 (16), 
1.5-6.8.15 (R.: por. 15); {J 15, 
16};  
Łk 19, 11-28 

Nie wybiera się męczeństwa dla niego samego, ani służenia, bo 

przyjemnie jest służyć. Nie zostaje się także męczennikiem ani sługą 

ze względu na swoją słabość, lecz jest to skutek i konsekwencja 

wyboru pewnych wartości, celu, osoby, ... Przyjrzyj się dziś swojemu 

męczeństwu i swojemu służeniu ... Czy pamiętasz o Tym, dla kogo 

tak żyjesz? Czy widzisz siłę i zwycięstwo Boga, które objawiają się 

w Tobie zawsze, kiedy wybierasz Jego? 
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Wsp. bł. Salomei, zakonnicy. 

1 Mch 2, 15-29; Ps 50 (49), 1-
2.5-6.14-15 (R.: por. 23b); {Ps 
95, 8ab};  
Łk 19, 41-44 

Postawa Matatiasza wzbudziła we mnie szok, naprawdę. To się 

nazywa radykalność i wierność Pańskim przykazaniom, mimo 

zwodniczych obietnic bogactwa i zaszczytu! Wysłannicy królewscy 

słusznie zwrócili się właśnie do niego i to jego postawę chcieli 

złamać, gdyż uległość z pewnością przeszłaby ze zwierzchnika na 

resztę ludu. Czy zatem ja, jako animator, jestem godnym przykładem 

wierności Panu, podobnie jak Matatiasz dla swoich synów, krewnych 

i całego ludu? Czy swoim świadectwem i przykładem pokazuję, że 

jestem w stanie dla Boga „pozostawić wszystko, co posiadałem/am”? 
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Wsp. św. Rafała 
Kalinowskiego, prezbitera. 

1 Mch 4, 36-37.52-59; 1 Krn 
29, 10-12 (R.: por. 13b); {J 10, 
27};  
Łk 19, 45-48 

Bóg zwycięża, nieustannie, w moim życiu także – chociażby za 

każdym razem w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Jednak wróg 

pozostawia po sobie spustoszenie, bałagan, który należy posprzątać. 

Świątynię należy odbudować, ..., wtedy dopiero Jezus będzie mógł 

w niej nauczać. Czy czynię to za każdym razem, gdy cieszę się ze 

zwycięstwa? Czy „wstaję wcześnie rano, składam ofiarę, 

uwielbiam”? czy „zdobię fasady złotymi wieńcami i małymi 

tarczami”, na cześć Pana? jak dbam o nowo odbudowaną świątynię 

serca? 
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Wsp. ofiarowania Najświętszej 
Maryi Panny. 

1 Mch 6, 1-13; Ps 9, 2-
4.6.16.19 (R.: por. 15b); {por. 
2 Tm 1, 10b}; Łk 20, 27-40 

Księga Machabejska przynosi nam dziś historię króla, który „ze 

smutku się rozchorował, bo nie stało się tak, jak sobie życzył”. Wie, 

że jego władanie jest łaskawe i miłosierne wobec poddanych, 

a jednak nie udaje mu się ograbić innego królestwa. Przyjrzyj się dziś 

swoim porażkom – czy nie odbierasz ich jako element niepasujący do 

dobrego życia? 
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34. Niedziela zwykła. 
Uroczystość Chrystusa Króla.  

Dn 7, 13-14; Ps 93 (92), 1.2.5 
(R.: por. 1a); Ap 1, 5-8; {por. 
Mk 11, 10}; J 18, 33b-37 

Myślę, że Piłat wierzył w Jezusa. Wierzył w to, że jest królem. 

Jedynie zabrakło mu odwagi, żeby w odpowiednim momencie to 

przyznać. Pewnie wiele by na tym stracił, przynajmniej jeśli chodzi 

o skarby tego świata. Co ja jestem gotów stracić dla Chrystusa Króla? 
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Dn 1, 1-6.8-20; Dn 3, 
52.53b.54a.55ab.56 (R.: por. 
Dn 3, 52); {Mt 24, 42a.44};  
Łk 21, 1-4 

Czego masz najmniej? Czego Ci dziś brakuje? Czasu, pieniędzy, sił, 

zdolności? Zamiast biadolić czy kombinować, jak z tej cząstki 

niczego zrobić coś, oddaj to Panu. Zwłaszcza to, bez czego nie 

wyobrażasz sobie dziś życia. On bowiem tym, którzy są Mu wierni, 

chce dać więcej, niż mogliby sobie wymarzyć. Jako najhojniejszy 

Ojciec obdarza On dobrami nieporównywalnie większymi od tych, 

które może dać nam świat. Daj Mu swój wdowi grosz, by go 

rozmnożył. 
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Wsp. świętych Andrzeja Dung-
Lac, prezbitera, i Towarzyszy, 
męczenników. 

Dn 2, 31-45; Dn 3, 57-
58a.59a.60a.61a.62a i 63a 
(R.: por. Dn 3, 57); {Ap 2, 
10c};  
Łk 21, 5-11 

Są takie momenty w roku, najczęściej w okolicach 1 listopada lub 

przy okazji jakichś dramatycznych wydarzeń (katastrof naturalnych), 

gdy media przepełnione są okrągłymi sformułowaniami na temat 

tego, że ludzkość/Polacy przeżywają właśnie czas zatrzymania się 

w miejscu, refleksji nad tym co najważniejsze, nad sensem życia … 

Tymczasem Pan w dzisiejszej ewangelii zachęca do postawy 

czujności. Nieustannej, nie podejmowanej wyłącznie trzy razy do 

roku na wezwanie pani z telewizora. Do trzeźwej świadomości 

o przemijalności wszystkiego co dookoła, która będzie motywacją do 

działania. Do wykorzystania każdej chwili życia, by czynić dobro, 

budować pokój i obcować z pięknem. 
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Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; 
Dn 3, 
64a.65a.66a.67a.68a.69a.70a
b (R.: por. Dn 2, 52); {Ap 2, 
10c};  
Łk 21, 12-19 

Przywołaj w pamięci te chwile swojego życia, kiedy nie przyznałeś 

się do Jezusa. Może to było wśród znajomych, na uczelni, w pracy 

albo na ulicy kiedy przechodząc koło kościoła chciałeś uczynić znak 

krzyża, ale coś wewnątrz Ciebie nie pozwoliło Ci podnieść ręki do 

czoła? Może to było wśród najbliższych, kiedy wolałeś nie spierać się 

o którąś z prawd wiary, tak dla świętego spokoju? Gdziekolwiek to 

było, Pan Jezus pokazuje Ci dziś, że tak będzie nie raz. Jeszcze nie 

raz będziesz miał okazję przyznać się do Niego albo dać wygrać 

w sobie lękowi przed światem. Jezus pragnie, byś wybrał Jego, nie 

świat. On daje po temu siłę. On zwyciężył świat. 
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Dn 6, 12-28; Dn 3, 71-
72a.73a.74-75a.76a (R.: por. 
Dn 3, 52); {Łk 21, 28};  
Łk 21, 20-28 

„Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze 

odkupienie” – te słowa padają po zapowiedzi wszystkich strasznych 

zjawisk, jakie towarzyszyć mają ponownemu przyjściu Pana. Co jest 

znamienne: podniesioną głowę i ducha nadziei mają ci, którzy nie 

ulegają lękowi. O swoje teraz, o swoje jutro. I tylko podnosząc głowę 

mogę zobaczyć przychodzącego Boga. 
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Dn 7, 2-14; Dn 3, 77-
78a.79a.80a.81a.82 (R.: por. 
Dn 3, 52); {Łk 21, 28};  
Łk 21, 29-33 

Rozważając dzisiejszą Ewangelię skup się na tym, co zwiastuje 

przyjście królestwa Bożego do wszystkich sfer twojego życia. 

Poszukaj tych pączków figowca, które zwiastują lato tam, gdzie 

tracisz nadzieję. Gdzie wydaje się, że może życia ci nie starczyć na 

poprawę. „Wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże” 
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Dn 7, 15-27; Dn 3, 83-
84a.85a.86a.87a.56 (R.: por. 
Dn 3, 52); {Łk 21, 36};  
Łk 21, 34-36 

Jako dopełnienie pełnej napięć wizji Daniela, Kościół proponuje 

fragment Pieśni Trzech Młodzieńców zamkniętych w piecu ognistym. 

To na pewno jest droga dla nas – uwielbienie Boga pośród 

niepokojów, trosk, nieszczęść, gonitwy codzienności (może ten pęd 

staje się dla mnie piecem ognistym?). Jedno jest pewne: Bóg jest 

z nami, niech lud Boży błogosławi Pana, niech Go chwali i wywyższa 

na wieki. Z tego wypływa również propozycja Jezusa: „Czuwajcie 

i módlcie się w KAŻDYM CZASIE”, a szczególnie w ostatni dzień 

roku liturgicznego. Tylko uwielbienie Boga ukierunkowuje nasze 

myślenie na właściwe tory. „Czuwajcie i módlcie się w każdym 

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

i stanąć przed Synem Człowieczym”. Nie bój nic – uwielbiaj. 
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1. Niedziela Adwentu.  

Jr 33, 14-16; Ps 25 (24), 4b-
5b.8-10.14 (R.: 1b); 1 Tes 3, 
12 – 4, 2; {Ps 85 (84), 8};  

Łk 21, 25-28.34-36 

Czy moje serce jest ociężałe? Chcę oczekiwać z nadzieją każdego 

dnia, który jest przede mną, bo wiem, że zbliża mnie do szczególnego 

spotkania z Jezusem tak blisko, że trudno mi to pojąć ... Czy moje 

serce jest ociężałe? Chcę Panie, aby moje serce było gotowe na to 

spotkanie. By oczekiwało na Ciebie. Proszę Cię bym potrafił/a 

każdego dnia troszczyć się o moje serce by stanąć przed Tobą 

w gotowości. 
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Święto św. Andrzeja Apostoła. 

Iz 49, 1-6 (Rz 10, 9-18); Ps 19 
(18), 2-5b (R.: 5a); {J 14, 
6b.9c};  
Mt 4, 18-22 

„Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił?” (Rz 10,14c) Nikt, czyli 

kto? Czyżby ja? Ja? „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii”! (1 Kor 

9, 16b) Proszę, by Pan przygotowywał serca – moje na dawanie 

świadectwa, ludzi, wśród których Bóg mnie stawia – na jego (Jego!) 

przyjęcie. Obecnością, czynem i (tak, tak) słowem „chcę przy każdej 

okazji wyznać Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela.” (z kroku 

ósmego: Świadectwo) 
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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 

A gdyby Pan Cię nie powołał, albo gdybyś go zignorował i zajął się 

swoimi bardzo ważnymi życiowymi sieciami? Gdzie byś dziś był, co 

byś robił? Jakie by było Twoje życie bez Jezusowej Ewangelii? 

Dobrze że jesteś! Pan i ja potrzebujemy Twoich rąk i serca do 

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

Jakież szaleństwo musiało kierować tymi tłumami, które poszły za 

Jezusem w dzisiejszej Ewangelii! Miłość, podziw, a może zwykła 

ciekawość spowodowały, że cztery tysiące mężczyzn na trzy dni 

zapomniało o głodzie (!) i poszło za prorokiem. A On zadbał o nich, 

nakarmił ich.  

Czy we mnie Jezus też wzbudza takie szaleństwo? Czy zapominam 

przy Nim o Bożym świecie i pełen zaufania idę z Nim na pustynię? 

A może jest ktoś inny, kto wszedł na Jego miejsce?  

Czym się karmię, co jest moim powietrzem? Czy to nasyca mój głód? 
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Wsp. św. Franciszka 
Ksawerego, prezbitera. 

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 

W Adwencie oczekujemy nie tylko Bożego Narodzenia. Jak 

podpowiada jeden z dokumentów Kościoła: „jest [on] okresem, 

w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje 

się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu 

czasów”. I co z tego? No właśnie – czy kiedy Pan przyjdzie, okaże 

się, że jestem miastem, które samo się wywyższało, czy tym, które 

zostało wywyższone przez Niego? 
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Iz 29, 17-24; Ps 27 (26), 
1.4.13-14 (R.: por. 1a);  
Mt 9, 27-31 

„Otwórz me oczy o Panie, otwórz me oczy i serce, chcę widzieć 

Ciebie”. Dziś proś Pana o łaskę przejrzenia. O dar zobaczenia 

w swoim życiu tego, co Cię jeszcze od niego oddziela, o odwagę do 

skonfrontowania się z prawdą o sobie. „Oczekuj Pana, bądź mężny, 

nabierz odwagi i oczekuj Pana”. Niech temu oczekiwaniu towarzyszy 

wiara, serce ufne i otwarte na uzdrawiające działanie Boga. 
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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 

Wiara zmienia perspektywę patrzenia na rzeczywistość. Choć trudy 

towarzyszą nam nieustannie, to właśnie dzięki wierze – widok 

naszego Mistrza i Jego słowa przynoszą nam pokrzepienie. Jego 

bliska obecność w naszym życiu przyjmowana z wiarą napawa nas 

nadzieją – że on ma Moc przemieniać naszą teraźniejszość 

i kształtować naszą przyszłość. Ta nadzieja posyła nas z miłością do 

innych, bo skoro „darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”. Idźmy 

z radością na spotkanie Pana. 
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2. Niedziela Adwentu.  

Ba 5, 1-9; Ps 126 (125), 1-6 
(R.: 3); Flp 1, 4-6.8-11; {Łk 3, 
4.6};  
Łk 3, 1-6 

Co to za myśli nurtują Twoje serce, gdy chcesz podejść jak najbliżej 

Jezusa? Jakie chcesz zająć miejsce w tym tłumie – blisko, czy 

w oddaleniu? Co jest tym, co Cię ogranicza by podejść bezpośrednio 

do Jezusa? Pamiętaj, że On wie co to za wątpliwości, ale możliwe, że 

Ty sam jeszcze tego nie rozumiesz. Módl się, by Jezus Ci je objawił, 

nazwał co jest w Twoim sercu. Poznać swoje ograniczenie to już 

tylko krok dzieli nas od podjęcia świadomej decyzji. Warto badać co 

naprawdę kryje moje serce, bez wstydu czy fałszywej skromności. 
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Wsp. św. Ambrożego, biskupa 
i doktora Kościoła. 

Iz 35, 1-10; Ps 85 (84), 9ab-
10. 11-12. 13-14 (R.: Iz 35, 
4d); Łk 5, 17-26 

Prostowanie ścieżek mojego życia ma na celu nie tyle uzyskanie 

„prostej ścieżki” wskutek mojego wysiłku, ale raczej napełnienie 

mnie gotowością i nadzieją na to, że tą ścieżką przejdzie Jezus. A On 

na pewno przejdzie i jeśli tego nie przeoczę, dokona najlepszego 

wyrównania wszystkich moich życiowych pagórków. 
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Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny. 

Rdz 3, 9-15; Ps 98 (97), 1. 2-
3ab. 3cd-4 (R.: por. 1ab); Ef 1, 
3-6. 11-12; {Łk 1, 28};  
Łk 1, 26-38 

Bóg pyta Adama po popełnieniu grzechu: „Gdzie jesteś?” Później 

mówi o tym, że potomstwo niewiasty zmiażdży głowę temu, który 

jest przyczyną grzechu. Przez Maryję wypełnił się Boży plan 

Zbawienia, dzięki któremu możemy stać się przybranymi synami 

Boga, braćmi Chrystusa miażdżącego głowę szatana! Zatem warto 

pytać się nieustannie: gdzie jestem? w jakich szeregach stoję? czy 

jestem potomkiem niewiasty? 
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Iz 40, 25-31; Ps 103 (102), 1-
2. 3-4. 8 i 10 (R.: 1a);  
Mt 11, 28-30 

Jasnym jest, że nie potrafimy ludzkim umysłem objąć Bożej potęgi 

i Jego wszechmocy. Nawet piękne, plastyczne, biblijne opisy Jego 

działania wydają się nam czasem tak bardzo wzniosłe, „nie z tej 

ziemi” i nie do ogarnięcia. Ale właśnie nasz Bóg taki jest – brzmi 

czasem skomplikowanie, ale Jego działanie jest proste i skuteczne. Co 

więcej, wcale nie musimy rozumieć Jego potęgi i sposobu działania, 

by móc Go chwalić i korzystać z Jego łask. Czy nie staram się czasem 

za bardzo „rozgryźć” Pana Boga, zrozumieć sposób Jego działania 

i uprzedzić Go w Jego planach, realizując Boży plan po swojemu? 

Z drugiej strony, czy czasem nie chowam się za tą „ścianą 

niepojętności” i nie zauważam konkretnych dzieł i „zapominam 

o wszystkich Jego dobrodziejstwach”, które już dla mnie 

wyświadczył? 
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Iz 41, 13-20; Ps 145 (144), 1 i 
9. 10-11. 12-13ab (R.: 8); {Iz 
45, 8};  
Mt 11, 11-15 

Pan Bóg mówi dzisiaj, że Królestwo Niebieskie zdobywają ludzie 

gwałtowni. Ale mówi też: Ja Cię wspomagam, wyrocznia Pana. Nie 

lękaj się! Nie jesteś sam. Przychodzę Ci z pomocą – i o to właśnie 

chodzi. Mamy podjąć trud. Mamy się napocić, zmęczyć, starać się! 

Mamy być gwałtownikami, bożymi szaleńcami i natrętami w walce 

o Dom Boży! A w tym wszystkim Pan Bóg będzie z nami, bo Jemu 

na nas ZALEŻY. 
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Iz 48, 17-19; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 
(R.: por. J 8, 12);  
Mt 11, 16-19 

Opinia innych kształtuje nasze postrzeganie siebie. Tak często 

oglądamy się na reakcję otoczenia. Ważna jest dla nas nie tylko 

opinia rodziny, bliskich, przyjaciół, ale także nieprzyjaciół czy nawet 

nieznajomych. Jak to się dzieje, że myślimy o tym, jak odbiorą nas 

ludzie, a nie zastanawiamy się, co zobaczy w nas Jezus? 
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Syr 48, 1-4. 9-11; Ps 80 (79), 
2ac i 3b. 15-16. 18-19 (R.: 4); 
{Łk 3, 4. 6};  
Mt 17, 10-13 

Im bliżej Boga jesteśmy, tym większe próby wiary musimy 

przetrwać. Przynajmniej tak pokazuje przykład proroków. Byli 

wielcy, czynili cuda, ale i tak cały czas byli wyganiani, odrzucani. My 

też jesteśmy odrzucani, ale tutaj rodzi się pytanie – ilu proroków sam 

odrzuciłem? W domu, szkole, kościele? 
 


