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

Iz 5, 1-7;  
Ps 80 (79), 9.12-16.19-20 
(R.: Iz 5, 7a);  
Flp 4, 6-9;  
{J 15, 16};  
Mt 21, 33-43 

Dzisiejsze słowo jest dla nas przestrogą byśmy nie stali się jak ta 

niewdzięczna winnica, o której pisze prorok Izajasz lub jak ci 

niegodziwi rolnicy, którzy nie chcieli oddać plonów we właściwym 

czasie. Zarówno winnica jak i rolnicy nie okazali Panu 

wdzięczności. To Pan dba o nas. Przebacza nam nasze grzechy, 

ratuje kiedy giniemy, wysłuchuje nas choć nie jesteśmy tego godni, 

bo jeszcze tak często myślimy tylko o sobie. A mimo tego 

wszystkiego co w nas małe Pan się troszczy, kocha. On jest Dobry, 

a my tak często jesteśmy niewdzięczni. Nie doceniamy Jego 

cierpliwości względem nas, choć posyła nam Proroków – dobrych 

ludzi, którzy swoim słowem, działaniem próbują nam pomóc; 

wreszcie posyła nam Swojego Syna – Jezusa Chrystusa, który wziął 

na siebie nawet Twój, mój grzech. Bądźmy dziś wdzięczni Bogu za 

Jego dobroć i dostrzeżmy Jego nieustanne staranie o wzrost naszych 

serc. 
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Ga 1, 6-12;  
Ps 111 (110),1-2. 7-8. 9 i 
10c (R.: 5b);  
{J 13, 34};  
Łk 10, 25-37 

Bliźnim człowieka jest ten, kto mu okazuje miłosierdzie. 

Miłosierdzie jest lekarstwem na wrogość czy zwykłe znieczulenie 

wobec ludzi. Samarytanin widzi przede wszystkim człowieka – 

podobnego sobie. Czy w moim życiu są osoby, z którymi relacja jest 

szczególnie trudna, wobec których łatwo jest mi uciekać do 

wytłumaczenia mojej oschłości czy obojętności? W dzisiejszej 

modlitwie możemy zanieść Panu Bogu właśnie te relacje. 
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Wsp. NMP Różańcowej 

Ga 1, 13-24;  
Ps 139 (138), 1-3.13-15 
(R.: por. 24b);  
{Łk 11, 28}; 
 Łk 10, 38-42;  
albo Dz 1, 12-14; Łk 1, 
46-55; {Łk 1, 28}; Łk 1, 
26-38 

Maryja była wrażliwa na obecność Boga w swoim życiu. 

Rozpoznała anioła, który zwiastował jej dobrą nowinę o narodzeniu 

i życiu Jezusa. Przyjęła Słowo Boga. Czy jak Maryja rozważam 

w swoim sercu Boże tajemnice? Czy potrafię w prostych 

zdarzeniach, spotkaniach dnia codziennego rozpoznać Boży zamysł, 

Bożą tajemnicę? 
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Ga 2, 1-2.7-14;  
Ps 117 (116), 1-2 (R.: 
por. Mk 16, 15);  
{Rz 8, 15};  
Łk 11, 1-4 

Kto żyje charyzmatem Światło-Życie, kto ma świadomość 

dziecięctwa Bożego, ten „idzie słuszną drogą, zgodną z prawdą 

Ewangelii”. Proś o odwagę Miłości, by nie przejmować się 

niesłusznymi opiniami (jak Piotr) i z troską upominać błądzących 

braci (jak Paweł). 
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Wsp. bł. Wincentego 
Kadłubka, biskupa 

Ga 3, 1-5; 
 Łk 1, 68-75 (R.: por. 68);  
{por. Dz 16, 14b}; 
 Łk 11, 5-13 

Dzisiejsza liturgia słowa przypomina, że Bóg przez krzyż Jezusa 

Chrystusa wyzwolił nas i usynowił. Osoby, które aktywnie działają 

w Kościele mogą być narażone na przewrotną pokusę powrotu do 

„mentalności niewolnika” – kiedy zapomną, że najlepsze dzieła 

i uczynki tylko w Bogu mają sens. Z Jego łaski możemy Mu służyć 

i z Jego łaski możemy się do Niego zbliżać. Nie zapracujemy jak 

niewolnicy na przychylność naszego Pana, bo to On pierwszy 

zawsze do nas wychodzi z inicjatywą miłości. Gdy o tym 

pamiętamy, nasza modlitwa prośby przestaje być egocentryczna, 

a staje się pokornym uznaniem własnej małości i oddaniem całego 

życia Bogu. 
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Ga 3, 7-14;  
Ps 111 (110), 1-6 (R.: 
por. 5b);  
{J 12, 31b-32};  
Łk 11, 15-26 

Jezus uzdrawia dzisiaj niemego. Wyrzuca z niego ducha, który nie 

pozwala mówić. 

Są miejsca w moim życiu w których milczę, o których nawet nie 

chcę myśleć. I właśnie takie milczenie domaga się uzdrowienia 

przez Boga – oczyszczenia, odkrycia powodów skąd się biorą moje 

lęki, niepokoje. 

Spójrz dzisiaj szczególnie na te miejsca w Twoim życiu przed 

którymi uciekasz, o których nie chcesz myśleć ani mówić. Czy nie 

są to zarazem miejsca krzyku? Miejsca, które domagają się, by Jezus 

przyszedł i wypędził złe duchy? 

Jezus przychodzi z Uzdrowieniem naprawdę. 
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Ga 3, 22-29;  
Ps 105 (104), 2-7 (R.: 
por. 8a);  
{Łk 11, 28};  
Łk 11, 27-28 

Jak wysoko stawia dziś Jezus osoby, które słuchają Słowa Bożego 

i zachowują je – są one tuż obok Maryi, która nosiła Go pod sercem 

i wychowywała.  

Jezus wie, że tylko słuchanie Jego słów, karmienie się tym Boskim 

Pokarmem, może sprawić, że człowiek będzie prawdziwie 

błogosławiony – szczęśliwy. 

Jakie Słowa Pana najbardziej rozbrzmiewają dzisiaj w moim sercu? 

Nieważne w jakiej jestem dziś kondycji duchowej – czy umiem 

przypomnieć sobie momenty, że zachowywanie Słów Jezusa 

przyprawiło mnie o szczęście? 
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28. Niedziela zwykła 

Iz 25, 6-10a;  
Ps 23 (22), 1-6 (R.: 6cd);  
Flp 4, 12-14.19-20;  
{por. Ef 1, 17-18};  
Mt 22, 1-14 

W dzisiejszym pierwszym czytaniu otrzymujemy obietnicę wiecznej 

szczęśliwości z Bogiem, który „otrze łzę z każdego oblicza”. 

Przyjęcie takiej obietnicy rodzi postawę o której dziś mówi św. 

Paweł – jeśli naprawdę uwierzę w życie wieczne, to uwalniam się od 

przesadnej troski o sprawy, które są tak ważne z punktu widzenia 

ludzkiego życia jak jedzenie czy zdrowie (a może jeszcze coś 

innego?). Tylko czy uwierzę, że to zaproszenie jest prawdziwe, gdy 

doświadczę jakiegoś braku czy trudu? Módlmy się dziś abyśmy 

ucztowali na weselu Królewskiego Syna, a nie byli tak zajęci swoją 

codziennością i zaspokajaniem potrzeb (goście weselni), że nie 

starczy czasu na to co najważniejsze. 
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Wsp. bł. Honorata 
Koźmińskiego, prezbitera 

Ga 4, 22-24.26-27.31– 5, 
1;  
Ps 113 (112), 1-7 (R.: 
por. 2a);  
{Ps 95 (94), 8}; 
 Łk 11, 29-32 

Chrystus przychodząc na świat przynosi dobrą nowinę: JESTEŚ 

WOLNY! Bóg przez Abrahama, Mojżesza, Jonasza, bł. Honorata 

i wielu innych ogłasza wszem i wobec, że ZOSTAŁEŚ 

WYZWOWLONY DO ŻYCIA Dziecka Bożego. To niezwykle 

ważne, Bóg nigdy nie wyzwala w próżnię, ale zawsze do miłości, 

którą mamy nieść tym, którzy jej nie zaznali, zapomnieli, 

zignorowali, … Czy czuję się wolny? Czy faktycznie niosę innym 

życie pełne miłości? 
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Ga 5, 1-6;  
Ps 119 (118), 41.43-
45.47-48 (R.: 41a);  
{Hbr 4, 12}; 
 Łk 11, 37-41 

Ile czasu malujesz się przed wyjściem? Ile układasz włosy? Ile 

golisz brodę? Dobierasz ubrania, pierzesz, prasujesz, pastujesz buty? 

Jak cię widzą, tak cię piszą, prawda? Jezus w dzisiejszej Ewangelii 

rozlicza nasze wypolerowane od zewnątrz kielichy. Rozlicza, bo 

choć jest zapraszany, to często oczekujemy od Niego, by 

funkcjonował w naszym życiu na naszych zasadach, by 

dostosowywał się do naszego trybu życia, naszych przyzwyczajeń. 

Przy okazji Ewangelii o prawie przypomnij sobie 4 prawa życia 

duchowego, zastanów się, jak realizujesz je w swoim życiu. 
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Wsp. św. Teresy z Ávila, 
dziewicy i doktora 
Kościoła 

Ga 5, 18-25;  
Ps 1, 1-4.6 (R.: por. J 8, 
12);  
{J 10, 27};  
Łk 11, 42-46 

Wśród słów pełnych miłości, które Pan do mnie wypowiada, chcę 

też słyszeć te trudne słowa tej samej miłości. Jezus wielokrotnie 

powtarza "Biada", by uratować moje serce przed biedą, przed 

powierzchownością, przed śmiercią. Jezu daj mi łaskę, bym nie 

uciekł od trudnej Twej mowy, abym nie mydlił sobie oczu tylko 

ciepłymi słowami. Uratuj mnie i im mocniej uciekam w fałsz, tym 

mocniej wypowiadaj nade mną pełne miłości "Biada". 
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Wsp. św. Jadwigi Śląskiej 

Ef 1, 1-10;  
Ps 98 (97), 1-6 (R.: 2a);  
{J 14, 6};  
Łk 11, 47-54 

Karcące słowo Jezusa faryzeusze i uczeni w Piśmie odczytują 

bardziej jak wyzwanie do walki niż wezwanie do zmiany. Ani śladu 

uderzenia się w pierś, ale nie widać też choćby chwili refleksji. 

Może rzeczywiście bywam również winowajcą, a nie tylko 

poszkodowanym i ofiarą? Zamiast takich pytań i próby konfrontacji 

z trudną prawdą pojawia się zagadywanie, łapanie za słówka 

i gwałtowne nastawienie. 
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Wsp. św. Ignacego 
Antiocheńskiego, biskupa 
i męczennika 

Ef 1, 11-14;  
Ps 33 (32), 1-2.4-5.12-13 
(R.: por. 12);  
{Ps 32 (31), 22};  
Łk 12, 1-7 

Według św. Ignacego Antiocheńskiego: Ten, kto ma wiarę, nadzieję 

i miłość jest zjednoczony z Chrystusem Panem. Zjednoczenie to 

życie w Duchu i Prawdzie. Zjednoczenie to poddanie się Duchowi. 

Zjednoczenie to rozmyślanie dniem i nocą nad Prawem Pańskim. 

Ufność i dziecięctwo. A poznacie to po owocach. 
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Święto św. Łukasza 
Ewangelisty 

2 Tm 4, 9-17a;  
Ps 145 (144), 10-13b.17-
18 (R.: por. 12);  
{J 15, 16}; 
 Łk 10, 1-9 

Zaufanie Boga do nas jest momentami wręcz szalone. Daje nam 

precyzyjną instrukcję jak postępować, ale widać, że darzy nas 

szacunkiem jako godnych Jego dzieła. Módlmy się dziś, byśmy 

potrafili tak żyć, by na ten kredyt zasłużyć. Nie otrzymujemy 

bowiem błahego zadania. 
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29. Niedziela zwykła 

Iz 45, 1.4-6;  
Ps 96 (95), 1.3-5.7-10c 
(R.: por. 3);  
1 Tes 1, 1-5b;  
{Mt 22, 21};  
Mt 22, 15-21 

Pan dziś pokazuje mi swoją siłę. Często jestem jej świadkiem. 

Jednak czy nie zatrzymuję się na podziwianiu tych, przez których 

objawia sie Boża Moc? Czy nie pozostaję na zachwycaniu się 

niesamowitymi przeżyciami? Pan dziś mówi wyraźnie, byśmy 

oddzielali to, co ludzkie od tego, co Boże. Muszę sięgać w głąb 

wydarzeń i dostrzec, że źródłem cudów jest Duch Święty, i że 

oglądam je, bo On mnie wybrał. A moja słabość? moja mała wiara? 

– Dostajesz dziś odpowiedź: Pan przełamuje wszelkie schematy. 
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Wsp. św. Jana Kantego, 
prezbitera 

Ef 2, 1-10;  
Ps 100 (99), 1-5 (R.: por. 
3cd);  
{Mt 5, 3};  
Łk 12, 13-21 

Co jest Twoim skarbem? Co uważasz za najważniejsze w Twoim 

życiu? Czy gromadzisz skarby tylko dla własnej satysfakcji czy też 

używasz ich dla większego dobra? Pan Jezus mówi dziś, że to 

wszystko co dla nas cenne powinniśmy składać przed Bogiem. To 

On powinien być Panem tego co dla nas najważniejsze. Wszystko co 

mamy pochodzi od Niego, jest JEGO łaską. Jak sam powiedział: 

"Gdzie jest skarb Twój, tam będzie też serce Twoje". Nazwij dziś 

ten skarb i złóż go u stóp Pana. Kiedy On stanie się gwarantem 

skarbu – wszystko będzie na właściwym miejscu. 
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Wsp. bł. Jakuba 
Strzemię, biskupa 

Ef 2, 12-22; 
Ps 85 (84), 9a-14 (R.: 
por. 9);  
{Łk 21, 36};  
Łk 12, 35-38 

Jako chrześcijanie możemy złapać się na życiu wygodnym 

o ustalonym rytmie, wśród rozumiejących nas ludzi. Tak może mijać 

dzień i kolejne „nocne straże”. Może się wydawać, że tak już będzie, 

że można pójść spać. Ale dzisiejsze Słowo pyta: czy jestem sługą 

wyczekującym wezwania? Czy w uładzonym porządku 

dnia/tygodnia/życia – jest wrażliwość na nadchodzącego Pana? Czy 

pielęgnuję w sobie wrażliwość na Jego wezwanie? 
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Wsp. św. Jana Pawła II, 
papieża 

Ef 3, 2-12;  
Ps: Iz 12, 2-5 (R.: por. 3);  
{Mt 24, 42a.44};  
Łk 12, 39-48 

Faryzeusze chcieli Jezusa przyłapać na słowie. Czy płacić Cezarowi 

podatek czy nie? Jaka jest moja postawa względem Jezusa? Jakie 

pytanie stawiam ja Jezusowi czekając by odpowiedział wg mojej 

myśli, mojej woli? Jakie słowa Jezusa są dla mnie trudne? Czego 

ode mnie wymagają? Samoograniczenia, wyrzeczenia, postu, ofiary, 

ascezy, pracy nad sobą ... 
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Ef 3, 14-21;  
Ps 33 (32), 1-2.4-5.11-
12.18-19 (R.: por. 5b);  
{Łk 12, 49};  
Łk 12, 49-53 

Człowiek dlatego jest „w miłości wkorzeniony i ugruntowany”, że 

kocha go Chrystus, a on kocha Jezusa. Kocha Go w innych ludziach, 

najnaturalniej w swoich bliskich. Jeżeli błądzą, odrzucają 

Zbawiciela i Jego miłość, powodowany tą miłością walczy o nich, 

by „poznali miłość Chrystusa” i z rozłamu odrzucenia „doszli do 

całej Pełni Bożej”. Proś Boga, by „wzmocnił siły wewnętrznego 

człowieka” w Tobie, byś nie zamieniał Pokoju Świętego na tzw. 

święty (grzeszny!) spokój, byś odrzucając grzech przyjmował 

grzesznika, byś zło dobrem zwyciężał, byś prawdziwie kochał. 
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Ef 4, 1-6;  
Ps 24 (23), 1-4b.5-6 (R.: 
por. 6);  
{Por. Mt 11, 25};  
Łk 12, 54-59 

Cóż za wyzwanie stawia przed nami dziś święty Paweł, zachęcając 

nas, byśmy postępowali w sposób godny naszego powołania. 

Wyzwanie to może nawet czasem budzić w nas lęk – przecież „kto 

wstąpi na górę Pana?” Na szczęście nie jesteśmy zdani tylko na 

własne siły, bo „Bóg działa ponad wszystkimi”. Ważne, byśmy 

okazali się ludem wiernie szukającym Boga, a On tchnie w nas 

poznanie naszego powołania i siłę do kroczenia jego drogą. 
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Ef 4, 7-16;  
Ps 122 (121), 1-2.4-5 (R.: 
por. 1);  
{Ez 33, 11};  
Łk 13, 1-9 

Figa to symbol płodności, obfitości. Spójrz na dzisiejsze czytania 

z perspektywy swojej posługi we wspólnocie – w diakonii. Pan 

dzisiaj ukazuje, że w mnogości posług w Kościele powołuje także 

Ciebie. Pragnie, abyś przynosił owoc obfity już teraz. W tych 

miejscach, w których Cię postawił, pragnie, abyś tam rodził owoce. 

Tak „by wszystko rosło ku Temu, który jest Głową – ku 

Chrystusowi.” 

Czy nie jesteś drzewem, które w tym roku powinno zostać 

wyrwane? 
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30. Niedziela zwykła 

Wj 22, 20-26;  
Ps 18 (17), 2-4.47.51ab 
(R.: 2);  
1 Tes 1, 5c-10;  
{J 14, 23};  
Mt 22, 34-40 

To z miłości, jaką otrzymujemy od Boga i jaką próbujemy Mu 

odwzajemnić, dostajemy umiejętność kochania drugiego, 

niedoskonałego człowieka, co jest najważniejszym przykazaniem, 

o którym mówi dziś Jezus. 

Święty Jan pisze w swoim pierwszym liście: „Myśmy poznali 

i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa 

w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim” (1J 4,16). Kiedy Bóg 

mieszka w człowieku, potrafi on kochać drugiego i szanować go tak, 

jak sam chciałby być szanowany. 

Jaki mam stosunek do osób starych – dziadków, dalszej rodziny, 

którą często spotykam, czy osób w autobusach, kolejkach? Czy 

chciałbym być w taki sposób traktowany za kilkadziesiąt lat? 
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Ef 4, 32-5, 8;  
Ps 1, 1-4.6 (R.: por. Ef 5, 
1);  
{J 17, 17ba};  
Łk 13, 10-17 

Dla Boga nie ma przeszkód w uzdrawianiu z choroby która trwa już 

siedemnaście lat. Żydzi postawili przeszkodę w postaci prawa. Czy 

umiem prosić nie stawiając przeszkód łasce Pana Boga, 

pozostawiając mu pełną swobodę działania? Czy wierzę kiedy 

proszę? 

2
8
.1

0
 

Święto Świętych 
Apostołów Szymona 
i Judy Tadeusza.  

Ef 2, 19-22;  
Ps 19 (18), 2-5 (R.: 5a);  
Łk 6, 12-19 

„Wy także wznoście się we wzajemnym budowaniu” jesteśmy 

powołani do budowania jedności. Ks. Blachnicki o tym charyzmacie 

naszego Ruchu pisał: „o tyle możemy uważać i ufać, że jesteśmy 

poddani działaniu Ducha Świętego, o ile będziemy trwali na drodze 

jedności. Duch Święty jest bowiem zasadą jedności Kościoła”. Jak 

wygląda jedność we wspólnocie, w której jestem? Czy jest między 

nami Duch Święty? Czy ja buduję tę jedność? Jak? 
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Ef 6, 1-9;  
Ps 145 (144), 10-14 (R.: 
13c);  
{2 Tes 2, 14};  
Łk 13, 22-30 

Z rozrośniętym ego trudno będzie się przecisnąć przez niebieskie 

drzwi. Z pokaźnym dobytkiem również. Worek pełen dobrych 

uczynków też lepiej zostawić do rozdania na ziemi. Żeby 

zamieszkać z Ojcem trzeba nie mieć nic. A zyskać wszystko ... 
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Ef 6, 10-20;  
Ps 144 (143), 1a.2abc.9-
10;  
{Łk 19, 38};  
Łk 13, 31-35 

„Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy są do Ciebie 

posłani”. Panie, dzisiaj razem z Tobą chcę wrócić do osób trudnych, 

do sytuacji, w których byłem pełen złości, będąc pewnym, że to ja 

mam rację, że oni nic nie rozumieją, że zachowali się źle wobec 

mnie. Pokazuj mi, jaka prawda o mnie i o moim sercu płynie z tych 

wydarzeń. Choćbym już rzucił wiele kamieni w ich stronę, Ty nie 

pozwól, aby te spotkania pozostały bezowocne dla mojej relacji 

z Tobą. 
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Flp 1, 1-11;  
Ps 111 (110), 1-6 (R.: 
por. 2a);  
{J 10, 27};  
Łk 14, 1-6 

Czy św. Paweł mógłby powiedzieć o mnie, że mam udział 

w szerzeniu Ewangelii? Na czym ten udział polega? Jak to rozwijać? 

A jeśli nie, to jak mogę się do tego przyczynić? 
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Uroczystość 
Wszystkich Świętych.  

Ap 7, 2-4.9-14;  
Ps 24 (23), 1-4ab.5-6 (R.: 
por. 6);  
1 J 3, 1-3;  
{Mt 11, 28};  
Mt 5, 1-12a 

Gdy czytam dziś to Boże Słowo staje się teraźniejszością, jak 

jeszcze nigdy nie było. Zbawienie już się dzieje. To my pragniemy 

być tym wiernym ludem szukającym Boga. My pragniemy 

przychodzić z wielkiego ucisku i płukać swoje szaty we Krwi 

Baranka. My pragniemy być podobni do Ojca. My pragniemy być 

cisi, miłosierni i czystego serca. Czy Ty wierzysz, że to jest Twoje 

święto? Czy chcesz by było twoim? Czy stajesz dziś w takiej 

świadomości, że Pan Bóg pieczętuje Twoje czoło? 
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30. Niedziela zwykła. 
Wspomnienie wszystkich 
wiernych zmarłych.  

1. MSZA: Hi 19, 1. 23-
27a;  
Ps 27 (26), 
1.4.7.8b.9a.13-14 (R.: 
1a);  
1 Kor 15, 20-24a.25-28;  
{Ap 1, 5-6};  
Łk 23, 44-46.50.52-53; 
24, 1-6a 

Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? – to pytanie zadaje 

anioł niewiastom. W dniu kiedy wspominamy naszych bliskich, 

którzy już odeszli, dostajemy lekcję tego, jaki powinien być 

kierunek naszych poszukiwań. Mamy zwracać się ku życiu, a nie ku 

śmierci. Nie ma znaczenia w jakim jesteś momencie – czy 

przeżywasz strapienie czy pocieszenie – opłakujesz zmarłych czy 

wchodzisz w nowy związek – zawsze spoglądaj ku życiu. Jezus jest 

wśród żywych, jest żywy, bo jest Panem życia. My czasem zbyt 

długo oglądamy się na miejsca śmierci, jakbyśmy zapominali, że 

ona jest jedynie momentem przejścia. Chwalmy dziś Boga za 

naszych bliskich, którzy są blisko Niego. Radujmy się już ich 

szczęściem i zwracajmy oczy ku życiu! 
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Flp 2, 1-4;  
Ps 131 (130), 1-3;  
{J 8, 31b-32};  
Łk 14, 12-14 

Jak dziś żyłem/am? Co zrobiłem/am? Jednak Pan dziś nie pyta mnie 

co, lecz PO CO? Jakie są motywacje moich działań? Pozwól 

Duchowi Świętemu zanurzyć się głęboko w twojej duszy i pomóc ci 

dostrzec prawdę. Prawdę, która uczyni cię bezinteresownym. 

Prawdę, która zjednoczy cię z Kościołem. Prawdę, która pozwoli ci 

zaśpiewać Panu dzisiejszy psalm! 
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Wsp. św. Karola 
Boromeusza, biskupa.  

Flp 2, 5-11;  
Ps 22 (21), 26b-30a.31-
32 (R.: por. 26a);  
{Mt 11, 28};  
Łk 14, 15-24 

Każdy chrześcijanin chciałby pójść do Nieba. Często tak jak owi 

współbiesiadnicy Pana Jezusa myślimy sobie, że cudownie jest tam 

być, że to pełnia szczęścia. Tym Niebem na ziemi jest każda 

Eucharystia, miejsce zjednoczenia Boga z człowiekiem. A jednak 

Pan pokazuje nam, że wspomniana Uczta Niebieska, na którą jest 

zaproszony każdy człowiek jest niedoceniona, wręcz odrzucana. 

Mówimy, że pragniemy Nieba, ale wymawiamy się tym co w swojej 

randze nijak nie przystaje do obcowania z Bogiem. Warto stanąć 

dziś w prawdzie przed Panem i spytać siebie czy Uczta 

przygotowana przez Niego rzeczywiście jest dla mnie ważna? 

A jeśli są we mnie przeszkody powierzyć je Panu bym mógł z Jego 

pomocą je usunąć. 
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Flp 2, 12-18;  
Ps 27 (26), 1.4.13-14 (R.: 
1a);  
{1 P 4, 14};  
Łk 14, 25-33 

Pójście za Panem wymaga zdecydowania. Wymaga wzięcia 

wszystkiego pod uwagę – trudów, wyrzeczeń i radości zwycięstwa. 

Ale przede wszystkim Pan potrzebuje wolności naszego serca. 

Wyzbycia się przywiązania do darów, które otrzymujemy: 

spotkanych osób, rozpoznanych dróg. Prawdziwa wolność serca 

rodzi pokój. 
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Flp 3, 3-8a;  
Ps 105 (104), 2-7 (R.: 
por. 3b);  
{Mt 11, 28};  
Łk 15, 1-10 

Zagubienie ... Czy jest mi znane? Jezus mówi przypowieść 

o zagubionej owcy, która zgubiła się poza domem, i drachmie, która 

zgubiła się w domu. Podobnie młodszy syn marnotrawny zgubił się 

poza domem, a starszy – będąc w domu blisko Ojca. Ojciec 

natomiast bez względu na to jak i gdzie się człowiek/dziecko zgubi, 

zawsze to zauważa, i czeka. W czym i gdzie ja się zagubiłem/łam? 
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Flp 3, 17 – 4, 1;  
Ps 122 (121), 1-2.4-5 (R.: 
por. 1);  
{1 J 2, 5};  
Łk 16, 1-8 

Stań przed Panem na modlitwie, by stać mocno przed Nim w życiu. 

Chrystus wyprowadza Cię ze świata do światła, byś niósł Jego 

światło światu. Chce przez Ciebie innych prowadzić tą drogą 

ratunku. W naszych czasach wielu bowiem postępuje jak wrogowie 

krzyża Chrystusowego. Co dziś (zawsze jest zobowiązujące "dziś"!) 

możesz zrobić dla ich wiecznego ocalenia? 


