
 

 

Oremus 5.11.2017 – 2.12.2017 

 

Rozważania: Diakonia Szkoły Animatora, skład: DKS WPraga 
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31. Niedziela zwykła 
Ml 1, 14b – 2, 2b.8-10; Ps 131 (130), 1bcde.2-3; 1 Tes 2, 7b-9.13; {Por. Mt 23, 9b.10b}; Mt 23, 1-12 

Do dzisiejszego psalmu można powiedzieć nawiązują słowa św. Augustyna: niespokojne jest serce moje póki 
w Tobie nie spocznie. Warto dziś zastanowić się nad tymi słowami. Czy moje serce jest spokojne? Jeśli nie – za 
czym goni? 
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Rz 11, 29-36; Ps 69 (68), 30-31.33-34.36-37 (R.: por. 14c); {J 8, 31b-32a}; Łk 14, 12-14 

„Zaproś ubogich”. Są dookoła nas ubodzy, którzy nie mają stołu serca, by ich ugościł. Jest wielu, którzy sprzedali 
lub sprzedają skarb, wręczony im przez Boga – WOLNOŚĆ. My też to robimy, Ty i ja. Są jednak tacy, których 
niewola jest bolesna nie tylko dla nich, ale również dla ich rodzin, bliskich. To alkoholicy. Czy jest w Tobie 
gotowość zaprosić ich do swojej wolności? Oddać jej odrobinę przez dzieło Krucjaty? 
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Rz 12, 5-16a; Ps 131 (130), 1bcde.2-3; {Mt 11, 28}; Łk 14, 15-24 

Św. Paweł pisze dziś o wypełnianiu powołania – niech nauczyciel naucza, prorocy prorokują, diakoni sprawują 
swoje czynności, itd. Jezus również mówi o powołaniu, ale z nieco innej strony. Opowiada jednemu ze 
współbiesiadników przypowieść o uczcie, która jest przecież nie czym innym jak opowieścią o powołaniu do 
świętości. Znasz już swoje powołanie? Wiesz, kim masz zostać? Niezależnie od odpowiedzi jesteś powołany do 
ŚWIĘTOŚCI. I dziś Jezus – ustami św. Pawła – pyta Cię: czy jako powołany do świętości jesteś świętym? 
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Rz 13, 8-10; Ps 112 (111), 1b-2.4-5.9 (R.: por. 5a); {Por. 1 P 4, 14}; Łk 14, 25-33 

Św. Paweł przekonuje nas dziś ponownie o tym, że miłość jest jednym z najważniejszych drogowskazów na 
drodze chrześcijanina. W codziennym działaniu i posłudze animatorskiej łatwiej jest jednak trzymać się 
wypracowanych ścieżek i zagubić się w ślepym wypełnianiu kiedyś nauczonych reguł, aniżeli patrzeć sercem. Ile 
w tym co robisz jest obowiązku lub przyzwyczajenia, a ile potrzeby i natchnień serca? Czy miłość jest 
wypełnieniem twoich działań i kołem napędowym twojej posługi? 
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Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 
t6: Ez 47, 1-2.8-9.12 (1 Kor 3, 9b-11.16-17); Ps 46, 2-3.5-6.8-9 (R.: por. 6); {2 Krl 7, 16}; J 2, 13-22 

Znawcy czasów Pana Jezusa mówią, że sprzedawcy świątynni byli bardzo wpływową grupą. Oszukiwali 
pielgrzymów, którzy przybywali do Jerozolimy, aby złożyć BOGU ofiarę. Nawet kapłani nie mieli mocy, aby ich 
przekonać do uczciwości, czy usunąć z dziedzińca świątyni. Mimo tego Jezus wypowiada im otwartą wojnę 
i rozbija cenne stragany. 
Maryjo niech Twój Syn walczy o moje serce, umysł i wolę! 

1
0
.1

1
 

Wsp. św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła 
Rz 15, 14-21; Ps 98 (97), 1bcde.2-4 (R.: por. 2a); {1 J 2, 5}; Łk 16, 1-8 

Pan pochwalił rządcę obrotnego. Nie jego nieuczciwość, ale w zasadzie to, że aktywnie i twórczo starał się 
rozwiązać sytuację, w której się znalazł. Zadbał o siebie ale nie kosztem sobie podległych ludzi – znalazł taki 
sposób by ich nie skrzywdzić, choć sam był zagrożony. Tak by trzeba popatrzeć na nasze postępowania 
w sytuacjach trudnych. Co jest wtedy w naszej głowie – przetrwać za wszelką cenę czy może poddać się, 
uznając, że nic nie mogę zrobić? W tej przypowieści Bóg wskazuje jak ważny jest twórczy element w człowieku, 
że Bóg go nagradza i ceni. Oczekuje na nasze aktywności, podejmowanie decyzji, branie się z „życiem za bary”.  
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Wsp. św. Marcina z Tours, biskupa 
Rz 16, 3-9.16.22-27; Ps 145 (144), 2-5.10-11 (R.: 1b); {Por. 2 Kor 8, 9}; Łk 16, 9-15 

Kiedy myślisz o pracy Twoich marzeń czy jest to zajęcie które będzie zbliżało do Boga? Często rozdzielamy to co 
„Boże” (wspólnota, modlitwa) od tego co doczesne (praca, nauka, obowiązki codzienne). Co jest Twoją 
niegodziwą mamoną, która zdobywa niebo? 
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32. Niedziela zwykła 
Mdr 6, 12-16; Ps 63 (62), 2-8 (R.: por. 2ab); 1 Tes 4, 13-18; {Por. Mt 24, 42a.44}; Mt 25, 1-13 

Będąc członkiem wspólnoty zaangażowanym w życie Kościoła mogę stwierdzić, że oczekuję przyjścia Pana 
i nieustannie się na nie przygotowuję. Jednak czy na pewno moja gorliwość płonie? Co jest oliwą tej mojej 
lampy? Miłość? Pokora? Wierność? Dobroć? Dziś Słowo wskazuje mi, że wszystko, co wypływa z Mądrości 
prowadzi do nasycenia lampy światłem. A jak rodzi się Mądrość? Z prawdziwego pragnienia Jej, z Miłości do 
Niej, z wpatrywania się w Oblicze Pana – cierpliwego, stałego, bez zerkania w innym kierunku, ... 
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Wsp. świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski 
Mdr 1, 1-7; Ps 139 (138), 1b-5.7-10. (R.: por. 24b); {Por. Flp 2, 15d.16a}; Łk 17, 1-6 

Do dziś pamiętam, jak na lekcji religii w gimnazjum jeden śmiały kolega zapytał katechetkę „jak można oceniać 
czyjąś wiarę?”. Czy wiarę można zmierzyć, ocenić? Oczywiście, że nie. Ma ona jednak w sobie tę niesamowitą 
cechę, że człowieka prawdziwie wierzącego da się z łatwością zidentyfikować na podstawie jego czynów, słów, 
zachowania czy reakcji. W jaki sposób widoczna jest Twoja wiara? 
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Mdr 2, 23 – 3, 9; Ps 34 (33), 2-3.16-19 (R.: por. 2a); {J 14, 23}; Łk 17, 7-10 

Niezależnie od tego jakie są Twoje obowiązki, czy jesteś animatorem, uczestnikiem, odpowiedzialnym za 
wspólnotę czy diakonię diecezjalną jest to Twoje zadanie, do którego powołał Cię Pan. Jest to Twoja służba. 
Jezus zachęca nas dzisiaj do zastanowienia się nad naszą postawą w tych zadaniach, obowiązkach – nie tylko 
tych „oazowych”. Czy potrafię dziękować Panu za każdą pracę, która uczy mnie pokory i wytrwałości? Czy robię 
to wszystko ku swojej chwale w oczekiwaniu na pochwałę lub nagrodę. A co jeśli nikt nie pochwali i nie doceni 
…? Ważne jest, aby we wszystkim co robimy była w nas przede wszystkim miłość do drugiego człowieka. Bo 
przyciągnąć do siebie można przede wszystkim dobrem, które w nas jest i którym możemy służyć. 
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 Mdr 6, 1-11; Ps 82 (81), 3-4.6-7 (R.: por. 8a); {Por. 1 Tes 5, 18}; Łk 17, 11-19 

Czy wielbię Boga? Czy mam nawyk dziękowania Mu, cieszenia się razem z Nim z dobrych rzeczy, mówienia Mu 
o nich? Czy widzę że Pan Bóg pragnie ze mną relacji, czy ciągle traktuję go jako sklepik do spełniania moich 
życzeń? Za każde dobro w moim życiu Jemu należy się wdzięczność. 
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Wsp. Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia 
Mdr 7, 22 – 8, 1; Ps 119 (118), 89-90. 91 i 130. 135 i 175 (R.: por. 89); J 15, 5ab; Łk 17, 20-25 

Jezus na koniec wskazań dotyczących życia chrześcijańskiego stwierdza, że Królestwo Boże jest obecne pośród 
ludzi. Nie jest – tak jak spodziewali się pytający – spektakularne i widowiskowe, lecz ciche i niezauważalne. 
Objawia się tam, gdzie głoszone jest zbawienie, gdzie wielbiony jest Bóg. Tam, gdzie pokornie niesiemy krzyż 
swojej codzienności, uczciwie uczymy się i pracujemy, dzielimy się tym, co mamy, okazujemy miłość 
i miłosierdzie. Królestwo Boże jest tu i teraz. Panie, nie pozwól, by moje oczy zatrzymywały się na tym, co swoją 
krzykliwością przyciąga wzrok, ale pozwól dostrzegać Twoją obecność w prostocie mojego życia.  
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Wsp. św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy 
Mdr 13, 1-9; Ps 19 (18), 2-5b (R.: por. 2a); {Łk 21, 28bc}; Łk 17, 26-37 

Czy wierzę w to co widzę? Czy potrafię dostrzec Boga w moim życiu? Jakiś czas temu spełniło się to, o co 
prosiłem Boga, ale i nie potrafiłem tego zauważyć, choć moje życie zmieniło się. Potrzebowałem czasu, aby 
ogarnąć rzeczywistość, ale kiedy już zauważyłem co się dzieje, od razu wiedziałem, że to Pan wysłuchał mojej 
prośby. 
Czasem potrzebujemy czasu aby zauważyć działanie Boga w naszym życiu i to jest normalne. Dążmy jednak do 
tego, abyśmy zawsze potrafili dostrzegać Boga w naszym życiu. 
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Wsp. bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy 
Mdr 18, 14-16; 19, 6-9; Ps 105 (104), 2-3.36-37.42-43 (R.: por. 5a); {Por. 2 Tes 2, 14}; Łk 18, 1-8 

Jesteś wdową czy sędzią z dzisiejszej przypowieści? Wdowa odznaczała się ogromną determinacją w proszeniu. 
Widać, że sprawa była dla niej na tyle ważna, że kobieta gotowa była na śmieszność, stratę swojego czasu. 
Miała wiarę, że tylko ten sędzia może jej pomóc. A sędzia? To postać niecałkiem negatywna. Ostatecznie 
pomógł. Trochę na siłę i z litości, dla świętego spokoju. Czy to źle? Nawet jeśli masz czasem uczucie, że czynisz 
dobro na siłę to nie przestawaj czynić dobra. Proś wtedy Jezusa o wiarę. Bo to ona przemienia nasze motywacje 
i upodabnia nas do Boga, który jest w istocie Dobry. 
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33. Niedziela zwykła 
Prz 31, 10-13.19-20.30-31; Ps 128 (127), 1b-5 (R.: 1b); 1 Tes 5, 1-6; {J 15, 4a.5b}; Mt 25, 14-30 

Strach jest czymś naturalnym – pozwala nam zobaczyć nasze ograniczenia i czasem dobrze, że nas 
powstrzymuje przed zrobieniem jakiejś głupoty. Ale strach też mówi nam, że wchodzimy w przestrzeń, która 
może sprawdzić nasze siły i grozi to upadkiem. Czy z tego powodu warto wycofywać się i chować swoje talenty 
pod ziemią? To moment zaufania w Bożą opiekę. Moment, w którym Bóg mówi „Nie bój się, Ja jestem z tobą”. 
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Wsp. św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera 
1 Mch 1, 10-15.41-43.4-57.62-64; Ps 119 (118), 53.61.134.150.155.158 (R.: por. 88); {J 8, 12}; Łk 18, 35-43 

Niewidomy spod Jerycha dokładnie wiedział, czego pragnie i od kogo może to otrzymać. Wykorzystał on miejsce 
i czas, kiedy Jezus obok niego przechodził. My możemy spotykać się z Nim w każdym momencie – czy 
wykorzystuję to, aby tak żarliwie prosić Jezusa o miłosierdzie i potrzebną łaskę? Co jest moją ślepotą? Kiedy 
i gdzie spotykam się z Synem Dawida? 
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Wsp. Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny 
2 Mch 6, 18-31; Ps 3, 2-7 (R.: por. 6); {Por. 1 J 4, 10b}; Łk 19, 1-10 

Zacheusz chciał zobaczyć Jezusa. Zrobił to co w jego mocy by choć z daleka spojrzeć na Pana. Bóg dostrzegł 
Zacheusza zanim ten wszedł na drzewo. Pan widzi także i mnie. Chce gościć w moim sercu, w moim życiu, 
w mojej rodzinie, być przy mnie w pracy czy szkole. Czy jest we mnie pragnienie spotkania Pana? Co robię by 
Go spotkać? 
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Wsp. św. Cecylii, dziewicy i męczennicy 
2 Mch 7, 1.20-31; Ps 17 (16), 1bcd.5-6.8.15 (R.: por. 15b); {Por. J 15, 16}; Łk 19, 11-28 

Zdarzyło się na imprezce, że oazowicz został osaczony przez wysłanników tyrana-bożka Bachusa: - Za nasze 
zdrówko się z nami nie napijesz? Samo pytanie już by go odurzyło, ale Niepokalana Jutrzenka Wolności 
z pośpiechem go otrzeźwiła: – Przez tyle lat formował Pan w Tobie Nowego Człowieka zdolnego tworzyć Nową 
Kulturę. Terrorystycznie zareagował sam Bachus: – Za niepicie – hejt, za napicie – lajk! Maryja trzeźwo 
ripostowała: – To ma być cierpienie? Pomyśl o pijanych ojcach, pijanych kierowcach, ludziach, którzy powoli 
zabijają siebie i innych … #niepijebokocham – odpowiedział pewnie oazowicz (…) Na końcu Bóg zapyta tylko, 
czy Twoja wolność służyła miłości …  
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 1 Mch 2, 15-29; Ps 50 (49), 1b-2.5-6.14-15 (R.: por. 23b); {Por. Ps 95 (94), 8a.7d}; Łk 19, 41-44 

„Nie zatwardzajcie serc Waszych. ale słuchajcie Słowa Bożego” – dziś moją uwagę zwrócił fakt, że Jezus 
odwołuje się do mojej decyzji, czy serce pozostawię twarde i głuche, czy skłonne do słuchania. Nawet jeśli moje 
serce jest wyschnięte, stęsknione – to moja decyzja czy przyprowadzę je do Żywej Wody. 
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Wsp. świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy 
1 Mch 4, 36-37.52-59; 1 Krn 29, 10b-12 (R.: por. 13b); {Por. J 10, 27}; Łk 19, 45-48 

Wyobraź sobie Jezusa w świątyni, którego otaczają tłumy słuchające go nie uważnie, z zainteresowaniem, ale 
pochłaniające każdą głoskę, z zapartym tchem, z oczami wychodzącymi z orbit. Czy tak czytasz Słowo Boże? 
Jeśli tak to o Tobie Jezus mówi „Świątynio, domu modlitwy”. A jeśli nie, to pozwól mu wygonić z siebie kupców, 
którzy zasłaniają Ci widoki na Światłość Świata. 
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1 Mch 6, 1-13; Ps 9, 2-4.6.16.19 (R.: por. 15b); {Por. 2 Tm 1, 10b}; Łk 20, 27-40 

Wszyscy jesteśmy grzesznikami – byli nimi również saduceusze. Zadajemy Panu Bogu trudne pytania, 
z satysfakcją nie wsłuchując się w odpowiedź – robili to również saduceusze. Dowodzimy Bogu Jego brak 
sprawiedliwości i logiki – podobnie jak saduceusze. Ale nawet oni – przemądrzali nauczyciele Izraela – 
wypowiadają (bardzo oszczędne, ale jakże prawdziwe): „Nauczycielu, dobrze powiedziałeś”. Tak niewiele 
potrzeba, aby oddać Panu chwałę. To może uwielbię dziś Jezusa? Tak jak potrafię, niekoniecznie mądrze 
i wzniośle, ale za to z serca. 
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Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 

Ez 34, 11-12.15-17; Ps 23 (22), 1b-3.5.6 (R.: por. 1b); 1 Kor 15, 20-26.28; {Por. Mk 11, 9c.10a}; Mt 25, 31-46 

Chrystus Król w dzisiejszej Liturgii Słowa jawi się nam jako dobry, sprawiedliwy i troskliwy pasterz. Jakże 
przedziwne i dalekie od ludzkiego wyobrażenia jest Jego panowanie. Jezus wskazuje nam dziś drogę do Swego 
królestwa, w kontekście którego na myśl przychodzą od razu uczynki miłosierne względem ciała i duszy. Być 
może dzisiejszy Namiot Spotkania jest dobrą okazją, aby w ich świetle zrobić krótki rachunek sumienia 
i zobaczyć, czy prawdziwie podążamy drogą Chrystusa Króla, Dobrego Pasterza.  
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Dn 1, 1-6.8-20; Dn 3, 52-56 (R.: por. 52b); {Por. Mt 24, 42a.44}; Łk 21, 1-4 

„Ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko.” Znam swoje niedostatki. Brakuje mi cierpliwości i życzliwości do 
innych. Nie poświęcam odpowiedniego czasu swoim bliskim i przyjaciołom. Nie potrafię wstać z pierwszym 
budzikiem i zacząć dnia od godziny pracy. A jakie są Twoje? 
Maryjo proszę Cię, pozwól mi dziś dać wszystko ze swego niedostatku! 
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Dn 2, 31-45; Dn 3, 57-58a.59a.60a.61 (R.: por. 57b); {Ap 2, 10c}; Łk 21, 5-11 

Zapowiedź trudu i boleści to nasza dzisiejsza teść. To również fragment objawienia, jednak bardzo chętnie 
pomijany. Przyjmujemy to co daje nadzieję, często zamykamy oczy na to, co także powiedział Jezus, że będzie 
trud. Wszyscy, którzy stajemy zdziwieni<  gdy doświadczamy jakiegoś bólu, niepokoju, powinniśmy pamiętać, że 
także takie słowa znajdują sie w Ewangelii. Co więcej dostajemy dziś sygnał, że w czasie trudnym mamy być 
uważni i czujni, by się nie dać zwieść. A jest to łatwe, bo w bólu człowiek szuka szybkiego pocieszenia i łatwych 
recept. Trzeba nam prosić Jezusa, by nas przygotowywał i pieczętował na takie momenty naszego życia.  
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 Dn 5, 1-6.13-14.16-17.23-28; Dn 3, 62a.63a.64a.65a.66a.67 (R.: por. 57b); {Ap 2, 10c}; Łk 21, 12-19 

Bóg gwarantuje łaskę mądrości i wymowy w sytuacji trudnego świadectwa. Przykład Daniela pokazuje, że jest to 
prawda – Bóg obdarza łaską wytrwałych. Czy myśląc o swoim uczestnictwie w dziele Krucjaty Wyzwolenia 
Człowieka oceniam swoje możliwości uwzględniając łaskę od Boga? 
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Święto św. Andrzeja, apostoła 
t6: Iz 49, 1-6 (Rz 10, 9-18); Ps 19, 2-5b (R.: 5a); {J 14, 6b.9c}; Mt 4, 18-22 

Słowo Pana ma dźwięk, którego nie da się nie usłyszeć ... ale można Go nie przyjąć. Ty jesteś tu teraz, przed 
Panem, to znaczy, że już raz usłyszałeś Jego Słowo, a teraz idziesz za Nim. Zobacz jaka jest historia Twojego 
powołania. Przypomnij sobie tych, którzy zostali do Ciebie posłani, których słuchałeś. Przypomnij sobie słowa 
przyjęte przez Ciebie z wiarą i słowa wypowiedziane z wiarą. Dziękuj za to. Zauważ także te sytuacje, w których 
Ty byłeś posłany, w których Ty mówiłeś, ... Każdego dnia jesteś powołany do konkretnych „małych” rzeczy. A jak 
dziś Pan Cię powołał? Czy chciałeś Go posłuchać? Czy poszedłeś za Jego Głosem? 
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Dn 7, 2-14; Dn 3, 75a.76a.77a.78a.79a.80a.81 (R.: por. 57b); {Łk 21, 28bc}; Łk 21, 29-33 

„Spójrzcie na dekoracje w kościele i na poranne nabożeństwa roratnie. Gdy kolejne czytania liturgiczne wskazują 
na paruzję, sami poznajecie, że trwa już Adwent i blisko do kolejnych Świąt Narodzenia Pańskiego.” Czy czas 
Adwentu jest dla Ciebie przypomnieniem, że w ostateczności całe Twoje życie jest Adwentem wobec 
utęsknionego spotkania z Panem w pełnej chwale Jego majestatu? 
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Dn 7, 15-27; Dn 3, 82a.83a.84a.85a.86a.87 (R.: por. 57b); {Por. Łk 21, 36}; Łk 21, 34-36 

Już jutro pierwsza niedziela Adwentu! Czujesz się do tego czasu dobrze przygotowany/przygotowana? Jezus 
dzisiaj mówi nam bardzo ważną rzecz. Pewnie starasz się być dobrym człowiekiem, masz w miarę poukładany 
system wartości, chodzisz do kościoła co niedzielę – a zdarza się, że częściej. A Pan Jezus pragnie od Ciebie 
jeszcze więcej – czystego serca. Aby nie było chciwe, zazdrosne, wciąż zabiegane i pędzące niewiadomo gdzie. 
Serca, które potrafi się czegoś wyrzec dla większego dobra. Ponieważ „ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą 
i postem”. Jezus zachęca Cię dzisiaj do postu, konkretnego wyrzeczenia – może dzięki temu będziesz miał/miała 
więcej czasu na osobiste spotkanie ze swoim Zbawicielem. Spróbuj, pamiętając, że to zniechęcenie jest 
największym narzędziem Złego. 

 


