
 

 

Oremus 13.11.2016 – 10.12.2016 

 

Rozważania: Diakonia Szkoły Animatora, skład: DKS WPraga 

1
3
.1

1
 

33. Niedziela zwykła. 
Ml 3, 19-20a; Ps 98 (97), 5-9 (R.: por. 9); 2 Tes 3, 7-12; {Łk 21, 28bc}; Łk 21, 5-19 

Kiedyś i my zostaniemy wezwani na Sąd Boży i Pan Bóg otworzy naszą księgę życia. Nie 

myślimy zbyt często o tej chwili. Za bardzo jesteśmy pochłonięci naszym tu i teraz. Gdy umiera 

ktoś bliski, gdy dowiadujemy się o czyimś niespodziewanym odejściu, w pierwszym dniach 

listopada nasze myśli biegną ku śmierci. Ku śmierci, czy ku obietnicy życia wiecznego 

i zmartwychwstania? Nie chodzi o to, aby każdego ranka przy śniadaniu powtarzać sobie 

memento mori. Chodzi raczej o to, aby w swoim życiu przyjąć odpowiednią perspektywę 

spojrzenia i jak pisze św. Paweł do Tesaloniczan „nie zajmować się rzeczami niepotrzebnymi”. 
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Ap 1, 1-4; 2, 1-5a; Ps 1, 1-4.6 (R.: por. Ap 2, 7b); {J 8, 12}; Łk 18, 35-43 

Dzisiaj Słowo przejmująco wzywa nas – „Odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości. (...) Nawróć się, 

i pierwsze czyny podejmij.” Każdemu z nas z czasem grozi przekształcenie naszej wiary 

z „relacji” w „instytucję”. Objawia się to poprawnym zachowaniem, w którym brakuje miłości 

do Jezusa i ludzi wokół. Jeśli zaczyna się tak dziać u Ciebie, wołaj pokornie – „Jezusie, Synu 

Dawida, ulituj się nade mną”. 
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Ap 3, 1-6.14-22; Ps 15 (14), 1b-3.4b-5 (R.: por. Ap 3, 21a); {1 J 4, 10b}; Łk 19, 1-10 

Ta ewangelia wskazuje nam właściwy kierunek – trzeba się nieco wspiąć, by dosięgnąć Jezusa. 

I to wspiąć dla każdego z nas będzie czym innym, ale nieodmiennie wiąże się z wysiłkiem. Trud 

poszukiwania Boga zawsze się opłaca, inaczej niż bierne oczekiwanie, że zstąpi do nas w swoim 

Majestacie. 
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Wsp. Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia 
Ap 4, 1-11; Ps 150, 1b-6a (R.: por. Ap 4, 8b); {J 15, 16}; Łk 19, 11-28 

Nam, inaczej niż słuchaczom Jezusa, częściej zdarza się zapominać o końcu świata niż myśleć że 

będzie już, za chwilę. Ale przesłanie przypowieści pozostaje to samo: nasze talenty, dary 

i umiejętności mają przynieść zysk dla królestwa wiecznego – nieba. Z tą perspektywą wyruszam 

w dzisiejszy dzień. 

1
7
.1

1
 

Wsp. św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy. 
Ap 5, 1-10; Ps 149, 1-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. Ap 5, 10); {Ps 95, 8ab}; Łk 19, 41-44 

Potrzeba, abyśmy w tych czasach byli gotowi. Wyrzekli się różnych roszczeniowych „mi się” 

i rozpoznali „czas nawiedzenia”. Do tego potrzeba czujności i stałości. Do tego potrzeba służby 

i radości w odkrywaniu tożsamości siebie, jako bożego dziecka. Przyjrzyj się dziś św. Elżbiecie 

Węgierskiej, która zaufała Panu w dobrym czasie. 
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Wsp. bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy. 
Ap 10, 8-11; Ps 119 (118), 14.24.72.103.111.131 (R.: por. 103); {J 10, 27}; Łk 19, 45-48 

Anioł wyraźnie mówi, że księga co prawda wpierw napełni wnętrzności goryczą, ale w ustach 

stanie się słodyczą. Czy pamiętasz o tym, gdy Pan Bóg doświadcza Cię trudniejszym 

wydarzeniem? Czy pamiętasz też o tym, by dzielić się swoim doświadczeniem zamiany goryczy 

w miód i by przekazywać bliźniemu swoje świadectwo? 

1
9
.1

1
 

Wsp. bł. Salomei, zakonnicy. 
Ap 11, 4-12; Ps 144 (143), 1b-2.9-10 (R.: por. 1b); {por. 2 Tm 1, 10b}; Łk 20, 27-40 

Znane przysłowie mówi, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Czy jest taka ciekawość, 

która może prowadzić do Nieba? Oczywiście, że jest. Chodzenie z zamkniętymi oczami z wiarą, 

że się nigdzie nie uderzy, wcale nie jest najlepszą drogą. Szukanie odpowiedzi na trudne pytania, 

na wątpliwości, które się pojawiają, to krok do żywej, rozumnej wiary do jakiej zaprasza nas 

Jezus. 
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Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. 
2 Sm 5, 1-3; Ps 122 (121), 1b-2.4-5 (R.: por. 1bc); Kol 1, 12-20; {por. Mk 11, 9c.10a}; Łk 23, 35-43 

Ważne jest, żebyśmy potrafili dziś i każdego dnia powiedzieć Bogu: Jezu, wspomnij na mnie, 

gdy przyjdziesz do swego Królestwa. Słowo mówi: wiara, nadzieja i miłość są najważniejsze, 

a trzeba się starać o jeszcze więcej – pokorę i odwagę. Mówmy to Panu Bogu co dzień: Jezu, 

wspomnij na mnie w swoim Królestwie. 
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Wsp. ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. 
Ap 14, 1-3.4b-5; Ps 24 (23), 1b-4b.5-6 (R.: por. 6); {Mt 24, 42a.44}; Łk 21, 1-4 

Czytanie z Apokalipsy każe się zatrzymać nad znanym nam dobrze związkiem frazeologicznym 

„mieć coś wypisane na czole”, które oznacza, że coś po kimś widać na pierwszy rzut oka. A mieć 

Imię Boga wypisane na czole? Widzieć Go od razu w człowieku? Patrzysz na kogoś i wiesz, że 

nosi w sobie Boga ... Dostrzegasz od razu okruszynę Jego spojrzenia w jego spojrzeniu ... Stajesz 

przed chodzącym tabernakulum. Albo nim jesteś ... Oby było widać po Tobie, że jesteś 

Jezusowy. Bez słów, bez deklaracji. Po prostu. 
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Wsp. św. Cecylii, dziewicy i męczennicy. 
Ap 14, 14-20; Ps 96 (95), 10-13 (R.: por. 13ab); {Ap 2, 10c}; Łk 21, 5-11 

Pan Jezus zawsze ma dla nas plan. Zawsze wie, jak najlepiej odpowiedzieć na nasze pytania 

i potrzeby. Zawsze patrzy szerzej, dalej niż my kiedykolwiek będziemy w stanie. Tak było też ze 

świątynią. Pan Jezus dialogując z Żydami mówił o sprawach, które oni byli w stanie zrozumieć 

dopiero po czasie. Czy ja doświadczam w moim życiu takich sytuacji, że kompletnie nie wiem 

o co chodzi Panu Jezusowi? Czy mam wtedy do Niego zaufanie? 
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Ap 15, 1-4; Ps 98 (97), 1. 2-3b.7-9 (R.: por. Ap 15, 3b); {Ap 2, 10c}; Łk 21, 12-19 

Jak zaufać Bogu, który mówi o prześladowaniach, uwięzieniu, zdradzie? Jak się nie bać 

wiernego pójścia Jego śladami, skoro Sam przyznaje, że droga ta jest tak trudna? Wystarczy 

jednak przyjrzeć się bliżej. Jezus nie chce mnie mamić wizją łatwego i przyjemnego życia. On 

uczciwie uprzedza o trudach jednocześnie obiecując największy skarb – dar życia wiecznego. 
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Wsp. świętych Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy, męczenników. 
Ap 18, 1-2.21-23; 19, 1-3.9a; Ps 100 (99), 2-5 (R.: por. Ap 19, 9a); {Łk 21, 28bc}; Łk 21, 20-28 

Może jest w tobie strach, lęk przed tym co będzie jutro, jak będzie wyglądać twoje życie. Może 

zmagasz się z jakimś grzechem już bardzo długo i nie widzisz wyjścia, lecz dostrzegasz jedynie 

jak on niszczy twoją przyjaźń z Bogiem, z ludźmi. Ale nie martw się, Bóg jest większy i On to 

wszystko zabierze. Kiedy? To zależy od Ciebie, kiedy ty zaczniesz; nie prosić, nie błagać, ale 

dziękować, uwielbiać Go w tym, co jest twoim trudem.  

W niedzielę zaczynamy adwent, czyli czas radosnego oczekiwania, może niech ten Adwent 

będzie czasem uwielbienia Boga w naszych trudach? 
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Ap 20, 1-4.11 – 21, 2; Ps 84 (83), 3-6a.8a (R.: por. Ap 21, 3b); {Łk 21, 28bc}; Łk 21, 29-33 

Czasem ludzie próbują nas przerażać apokaliptycznymi scenariuszami w kinie czy w polityce. 

My sami czasem też dajemy się opanować czarnymi wizjami przyszłości dla naszego własnego, 

małego świata. Wobec wszelkich zawirowań najważniejsze jest jednak by „pokłonu nie oddać 

Bestii” i pozostać wiernym Jezusowi i sobie. Wtedy Bóg zadba, by w naszym sercu wypuszczał 

pączki Boży figowiec nadziei. 
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Ap 22, 1-7; Ps 95 (94), 1-7c (R.: por. 7bc); {Łk 21, 36}; Łk 21, 34-36 

Nie mieć ociężałego serca w skutek trosk doczesnych. Oto wyzwanie! Czy tylko dla herosów, 

którzy potrafią wobec swojego bólu czy trudu zachować chłodny dystans? A może po prostu dla 

wszystkich nas – pędzących niekiedy za marnościami, by je zidentyfikować i w wolności 

zmienić kierunek biegu … ku pełni. 

 

 



 Okres Adwentu, rok A I 
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1. Niedziela Adwentu. 
Iz 2, 1-5; Ps 122 (121), 1b-2.4-9 (R.: por. 1bc); Rz 13, 11-14; {Ps 85 (84), 8}; Mt 24, 37-44 

Kolejny Adwent – kolejna szansa. Kościół w swojej mądrości daje nam ten czas i wzywa za św. 

.Pawłem byśmy odrzucili naszą ciemność i postępowali w światłości Pana. Postępować to znaczy 

też wzrastać, doskonalić się. W świetle widać najdrobniejszy kurz i brud. Może to jest dobry czas 

by wydoskonalić się w cnocie, by zawalczyć z jakąś jedną swoją słabością i w ten sposób 

przyoblec się w zbroję światła? I choć świat wokół nas będzie w błyskotkach i piosenkach 

świątecznych próbował skoncentrować nas na tym co przyziemne, co „dogadza rządzom” to my 

„idźmy z radością na spotkanie Pana”. 
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(Iz 2, 1-5 lub) Iz 4, 2-6; Ps 122 (121), 1b-2.4-9 (R.: por. 1bc); {Por. Ps 80 (79), 4}; Mt 8, 5-11 

„Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu, i zasiądą do stołu (...)”. Myślę że naprawdę 

wielokrotnie możemy być zaskoczeni, od kogo możemy uczyć się wiary. Jezus uczniom 

i faryzeuszom wskazywał na setników, celników, samarytan i dzieci. A kogo mi dziś wskazuje 

jako wzór wiary i oddania? 
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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 

Czytając dzisiejszą Ewangelię przypomina mi się piosenka „Z pokorą stań przed Panem swym ... 

A On poniesie cię dalej i dalej”. Nie trzeba wielkich rzeczy, wiedzy czy doświadczenia, aby 

przyjąć Pana. Potrzebna pokora i ufność – powrót do bycia prostaczkiem. 
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Święto św. Andrzeja Apostoła. 
Iz 49, 1-6; Ps 19 (18), 2-5b (R.: 5a); Rz 10, 9-18; {J 14, 6b.9c}; Mt 4, 18-22 

Andrzej należał do uczniów Jana Chrzciciela, który pierwszy pokazał mu Jezusa (,,Oto Baranek 

Boży" J 1, 36). Sam Jezus wezwał Andrzeja, by dołączył do niego, a on pospiesznie zawołał 

brata swojego, Piotra, że znalazł Mesjasza (J 1, 41b). Jednak nie na stałe dołączył do uczniów 

Jezusa, wrócił do swoich zajęć: łowienia ryb, miał bowiem swoją łódź i sieci, co świadczyło 

o jego zamożności. Jednak Jezus znów przyszedł i powiedział: PÓJDŹ ZA MNĄ. Choć wiele 

czasu minęło odkąd Jezus mnie zawołał do Siebie, ile razy uciekłem do swoich starych 

nawyków, własnych planów. A Jezus znów wraca do mnie i nie oceniając moich wyborów, 

szepcze: Pójdź za Mną. 
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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 

Czytanie codziennie Słowa Bożego i rozważanie go w sercu to budowanie życia na skale, którą 

jest Bóg. Papież Benedyka XVI w 2006 roku w Krakowie powiedział: „Budować na skale to 

znaczy mieć świadomość, że mogą pojawić się przeciwności (...). Budować na skale znaczy mieć 

świadomość, że w trudnych chwilach można zaufać pewnej mocy”. Proszę Cię Panie by czytanie 

Twojego Słowa, rozważanie go owocowało w moim życiu przede wszystkim zaufaniem Tobie 

i zawierzeniem się Twojej woli. 
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Iz 29, 17-24; Ps 27 (26), 1bcde.4.13-14 (R.: 1b); Mt 9, 27-31 

Jezus zapalił światło oczu dwóch niewidomych. Oni wbrew jego nakazowi dzielili się Jego 

światłem. Czy my, przyjmujący światło Chrystusa, z powodu Jego nakazu jesteśmy jak roratnie 

lampiony dla ludzi współczesnych w adwencie, jakim jest całe życie doczesne? 
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Wsp. św. Franciszka Ksawerego, prezbitera. 
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 

Bóg Cię kocha. Dzisiejsze Słowo zapewnia o Jego bliskości, zapowiada urodzaj i uzdrowienie. 

To wszystko Pan zapewnia Ci za darmo. Po prostu. Komu Ty dziś przekażesz tę darmową 

miłość? Dla kogo będziesz jej świadectwem? 
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2. Niedziela Adwentu. 
Iz 11, 1-10; Ps 72 (71), 1b-2.7-8.12-13.17 (R.: por. 7); Rz 15, 4-9; {Łk 3, 4c.6}; Mt 3, 1-12 

Sprawiedliwość, równość, braterstwo, jedność. To słowa często dziś nadużywane. W dodatku 

nieumyślnie, ponieważ pomija się ich podstawy moralne, a zrównuje z wygodnymi frazesami, 

służącymi indywidualnym celom. „Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach”, „za dnia jego 

zakwitnie sprawiedliwość”. Królestwo Chrystusa rzeczywiście przynosi te cztery dary. Wczytaj 

się jeszcze raz w tekst II czytania. 
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Iz 35, 1-10; Ps 85 (84), 9ab.10-14 (R.: por. Iz 35, 4d); Łk 5, 17-26 

W momentach trudu, niezrozumienia, gdy coś nas boli, gdy coś nam dolega nigdy nie możemy 

zapomnieć, że naszą ostoją oraz pomocą jest Wszechmogący, który uzdrawia duszę i ciało. 

W czyich ramionach szukamy pocieszenia? Gdzie próbujemy znaleźć ulgę? Czy wtedy 

potrafimy przylgnąć do Tego, który składa nam obietnicę zbawienia? Może warto spojrzeć na 

takie momenty naszego życia jako na czas oczyszczenia i przybliżenia się do Pana, wobec 

którego powinniśmy zawołać: Jezu, ufam Tobie! 
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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 

Panie, tak tęsknimy, by usłyszeć Twój głos, że przychodzi czas pocieszenia i wejścia na nową 

drogę. Otwieraj nasze serca na ten głos Dobrego Pasterza, który szuka najmniejszej zagubionej 

owcy. Daj nam wiarę, że tak nas kochasz i tak mocno nas szukasz, Panie – każdego dnia życia. 

Pragniemy dać Ci się znaleźć. 

7
.1

2
 

Wsp. św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła. 
Iz 40, 25-31; Ps 103 (102), 1b-4.8.10 (R.: por. 1b); Mt 11, 28-30 

Jezusowe pokrzepienie nie oznacza odjęcia ciężaru, ale przeciwnie sankcjonuje fakt, że trud 

i cierpienie istnieją, ale Bóg chce nas w tym wspierać. Chce nam towarzyszyć w naszej 

wędrówce. Wezwanie do brania jarzma na siebie, jest w istocie wezwaniem do bliskości 

dzielenia z Nim naszej niełatwej nieraz codzienności. 
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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 

Dla każdego z nas Pan Bóg, podobnie jak dla Maryi, ma propozycje, których przyjęcie może 

przemieniać świat. Tylko my tych propozycji często nie potrafimy usłyszeć albo nie chcemy 

przyjąć, bo one najpierw zmieniają nasze życie. Św. Paweł opisuje postawę, którą obserwujemy 

u Maryi: „byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu”. Istnieli – słowo fundamentalne. Wszystko 

co robię, mówię, myślę, wszystkie decyzje, wszystko czym jestem ma być ku chwale majestatu 

Boga. Wtedy przyjęcie propozycji zmieniającej moje życie będzie jak dla Maryi – naturalne. 

A skutki będą piękne. 
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Iz 48, 17-19; Ps 1, 1-4.6 (R.: por. J 8, 12); Mt 11, 16-19 

Tak to jest, że człowiek, w swej małości wiele potrzebuje, by być zadowolonym, a tak naprawdę 

niewiele mu trzeba, by był szczęśliwym. Tylko zwykle tego nie wie. Pan Bóg mówi dziś 

w Ewangelii o tym, że biadolimy, oskarżamy, wartościujemy – tak źle i tak też niedobrze – 

a będziemy szczęśliwi, kiedy pójdziemy za ideałami, które odmienią sens naszego życia – 

pójdziemy za Nim. 
1
0
.1

2
 

Wsp. Najświętszej Maryi Panny Loretańskiej 
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 

Historia Eliasza jest historią proroka, który żył tak, że gdziekolwiek się pojawił, był ogień. Ogień 

pasji, ogień wiary, ogień zaangażowania, ogień oddania, prawdziwy ogień z nieba. Takiego też 

Eliasza, pełnego ognia, spodziewał się prawdopodobnie lud Izraela. Nie zauważył natomiast, że 

Eliaszem ich czasów był Jan Chrzciciel. W osobie radykalnego proroka żyjącego na pustyni 

i żywiącego się szarańczą nie dostrzeżono płomienia pasji i zaangażowania Eliasza, jakie 

przejawiał. Może skupiono się na jego ekscentrycznym zachowaniu, zapominając, że prawdziwa 

wartość człowieka objawia się w tym, kim faktycznie jest? Czy samemu też nie zdarza mi się 

pochopnie oceniać ludzi, nie dostrzegając w nich tego, kim są naprawdę? 

 


