
 

 

Oremus 1.10.2016 – 12.11.2016 

 

Rozważania: Diakonia Formacji Diakonii, skład: DKS WPraga 
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Wsp. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła. 
Hi 42, 1-3.5-6.12-17; Ps 119 (118), 66.71.75.91.125.130 (R.: por. 135a); {Por. Mt 11, 25}; Łk 10, 17-24 

Porzucić wszystko dla Jezusa. Przyjąć trudy i cierpienia, uwielbiając Pana. Hiob w godzinie 

próby błogosławił sprawiedliwego Boga. Jezus znając drogę swojej męki, uwielbiał Ojca. „Mała 

droga” miłości doskonalonej przez cierpienie jest dostępna dla nas wszystkich. 
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27. Niedziela zwykła. 
Ha 1, 2-3; 2, 2-4; Ps 95 (94), 1-2.6-9 (R.: por. 7d-8a); 2 Tm 1, 6-8.13-14; {1 P 1, 25}; Łk 17, 5-10 

W świecie, w którym wszystko musi być na już, zaraz, szybko, nie potrafimy czekać. Czekanie 

postrzegamy jako marnowanie czasu. W dzisiejszym pierwszym czytaniu Pan mówi 

o wytrwałości w oczekiwaniu na spełnienie obietnicy.  

Czy ty na coś czekasz? Czy potrafisz trwać w oczekiwaniu? Czy zbyt szybko się zniechęcasz 

i szukasz szybszych rozwiązań? Jak przeżywasz czas oczekiwania? Czy potrafisz spojrzeć na 

niego jako na moment dany ci po to, aby lepiej przygotować się na przyjęcie tego, czego 

wyczekujesz? 
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Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. 
Dn 7, 9-10.13-14 lub Ap 12, 7-12a; Ps 138 (137), 1-5 (R.: 1c); {Por. Ps 103, 21}; J 1, 47-51 

Temat aniołów nie jest bliski wielu z nas. Czasem wydają się nam istotami nieco baśniowymi, 

wyjętymi z czasów naszego dzieciństwa. Tymczasem duchowa rzeczywistość jest poważniejsza 

i bardziej doniosła, choć z pewnością tajemnicza. Spróbujmy dziś w szczególny sposób pamiętać 

w modlitwie o łączności z aniołami, które na Boże polecenie są naszymi towarzyszami 

i opiekunami. 
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Wsp. św. Franciszka z Asyżu. 
Ga 1, 13-24; Ps 139 (138), 1b-3.13-15 (R.: por. 24b); {Por. Łk 11, 28}; Łk 10, 38-42 

„Marto, Marto...” te słowa dźwięczą w uszach każdego z nas z pewnością często. Jak być 

zasłuchaną Marią? To trudne – szczególnie w sytuacji, w której żyjemy – dużego hałaśliwego 

miasta, podbijanego wciąż bębenka aktywności. Biegamy od zadania do zadania jak 

zapracowana Marta, a chodzi o to, żeby dać się zaskoczyć, zatrzymać sie, zapatrzeć. Dać sobie 

przestrzeń do zadumy, marzenia, które Bóg nam opowie i namaluje. Musimy być jednak ciekawi 

tego, co On może nam powiedzieć. 
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Wsp. św. Faustyny, zakonnicy. 
Ga 2, 1-2.7-14; Ps 117 (116), 1b-2 (R.: por. Mk 16, 15); {Por. Rz 8, 15bc}; Łk 11, 1-4 

Fascynującą kobietą jest dzisiejsza patronka. Wspominamy św. Faustynę , o której w tym roku 

słyszymy nieustannie jako o Apostołce Bożego Miłosierdzia. Za tą stateczną figurą kryje się 

skromna, niedouczona, posłuszna przełożonym, pokorna zakonnica, która nie stawiając Panu 

Bogu warunków przyjęła od Niego nie tylko charyzmaty i doświadczenie niesamowitej bliskości 

z Jezusem, ale także współuczestniczyła w Jego cierpieniu i tak jak On po prostu służyła, bez 

bilbordów ani wielkich akcji. Co dla mnie oznacza być świętym? Jak ta świętość będzie się dziś 

realizowała w moim życiu …? 
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Ga 3, 1-5; Łk 1, 69-75 (R.: por. 68); {Por. Dz 16, 14b}; Łk 11, 5-13 

Po co czynię dobro? Czy nie wciąż po to, by zasłużyć na dary od Boga? Ostre jak miecz Słowo 

dziś przypomina mi o moim pierwszym spotkaniu z Duchem … To On chce dawać. To on 

przygotował dla mnie cuda. To On już czeka na moje Zbawienie. Ja nie mogę zasłużyć, ja mogę 

z wiarą prosić … 
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Wsp. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. 
Dz 1, 12-14; Łk 1, 46-55; {Łk 1, 28}; Łk 1, 26-38 

Gdy zrobimy jakiś dobry, nawet i drobny, uczynek, w naszym sercu zwykle pojawia się duma 

i przyjemne poczucie zadowolenia. Należy jednak pamiętać, że na tym świat się nie kończy, nie 

osiągnęliśmy szczytu zbawienia, a duchowa walka o własne życie nadal się toczy. Nie dajmy 

Złemu okazji do powrotu do domu, aby nie zastał go – co prawda wymiecionym 

i przyozdobionym – ale i bez żadnej ochrony przed atakiem pychy i obłudy! 
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Ga 3, 22-29; Ps 105 (104), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 8a); Łk 11, 28; Łk 11, 27-28 

„Wszyscy bowiem przez wiarę jesteście synami Bożymi […] dziedzicami zgodnie z obietnicą.” 

Czy żyję, na co dzień w świadomości dziedzictwa Bożego? Czy troszczę się, czy walczę 

o Kościół? Czy potrafię upomnieć tych (księży, innych wiernych), którzy znieważają Boga 

obecnego w Kościele? 
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28. Niedziela zwykła. 
2 Krl 5, 14-17; Ps 98 (97), 1-4 (R.: por. 2a); 2 Tm 2, 8-13; {1 Tes 5, 18}; Łk 17, 11-19 

Wdzięczność prowadzi do pewnej ofiary. Wdzięczny Naaman obiecał składać ofiary jedynemu 

Panu, z wdzięczności Samarytanin zawrócił się, by podziękować Jezusowi – Galilejczykowi. Ten 

trud prowadzi do zauważenia uzdrowienia i uzdrowiciela. Dopiero wtedy można wstać i pójść 

krok dalej ... 
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Ga 4, 22-24.26-27.31 – 5, 1; Ps 113 (112), 1b-5a.6-7 (R.: por. 2a); {Ps 95 (94), 8a.7d}; Łk 11, 29-32 

Znak świadczy o istnieniu innej rzeczywistości. Zbiór znaków tworzących wyraz odsyła do 

przedmiotu istniejącego naprawdę. Taka definicja językoznawcza rzuca nowe światło na słowa 

Jezusa z Ewangelii: „Żaden znak nie będzie dany”. Bo Jezus nie jest znakiem od Boga, ale 

samym Bogiem. Nie odsyła do rzeczywistości miłości, ale sam jest Miłością. Lata przed 

Chrystusem były czasami znaków. My żyjemy w czasach spełnionej obietnicy. Czy mamy 

wystarczająco szeroko otwarte oczy, by dostrzegać to w codzienności? 
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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 

Wszystkiego można się nauczyć. Można się nauczyć zasad religii, być wzorowym we wszystkich 

swoich zobowiązaniach, a jednak nie o to chodzi Panu Jezusowi. Dzisiaj mówi nam wyraźnie 

o co chodzi – o wolność i o miłość. A co to dla mnie znaczy? 

1
2
.1

0
 

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

„Przynoszenie owocu Ducha Świętego leży w naturze człowieka zrodzonego z Ducha, 

zakorzenionego w miłości Chrystusa, ożywionego Duchem Świętym.” Jeśli więc tylko (i aż) 

naśladujemy życiem Chrystusa, możemy cieszyć się owocami ducha. Jednak owoc nie jest po to 

jedynie, by się nim zachwycać, przechowywać go czy karmić się nim, lecz by karmić nim 

innych. Nakarmiłeś dziś kogoś miłością, radością, pokojem, cierpliwością, uprzejmością, 

dobrocią, wiernością, łagodnością, opanowaniem? 
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Wsp. bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera. 
Ef 1, 1-10; Ps 98 (97), 1-6 (R.: 2a); {J 14, 6}; Łk 11, 47-54 

Zrób dziś rachunek sumienia i zadaj sobie pytanie jakim świadectwem jesteś dla innych 

chrześcijan – swoich bliskich i dalekich, uczestników, innych animatorów. Czy jesteś dla 

drugiego człowieka światłem, które wskazuje drogę do Królestwa Niebieskiego, czy może 

gorszysz swoją postawą? Nie bądź dla siebie nazbyt surowy, spróbuj spojrzeć na swoje życie 

oczami wyrozumiałego Ojca. Poproś Go, by dał Ci siłę w tych miejscach, w których szczególnie 

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

Zobacz, w czym Twoja wiara daje Ci udział ... Zobacz, co staje się Twoim dziedzictwem ... 

Kiedy zobaczysz – pomyśl, czy chcesz tego strzec. Jeśli chcesz – przestań bać się 

o niedocenienie czy niezrozumienie przez ludzi, a zacznij współpracować z Tym, który 

„dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli”. 
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Wsp. św. Teresy z Ávila, dziewicy i doktora Kościoła. 
Ef 1, 15-23; Ps 8, 2.3b.4-7 (R.: por. 7); {J 15, 26b.27a}; Łk 12, 8-12 

Przyznać się do Jezusa i świadczyć o Nim. Oto zadanie chrześcijanina. By nie stało się to tylko 

pustym frazesem i przykrym obowiązkiem, bo czasy są trudne, a środowiska w których żyjemy 

nieprzychylne, trzeba prosić Pana o „Ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego 

samego”. Kiedy raz zobaczy się piękno Boga, nie sposób o tym nie mówić. Za wstawiennictwem 

św. Teresy z Avila prośmy o taki ogień miłości do Jezusa, który strawi wszelkie ludzkie 

przeszkody w nas, zniszczy naszą letniość i rozpali do rzeczy, o których nawet nie śniliśmy. 
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29. Niedziela zwykła. 
Wj 17, 8-13; Ps 121 (120), 1b-8 (R.: por. 2); 2 Tm 3, 14 – 4, 2; {Hbr 4, 12}; Łk 18, 1-8 

„Podnieś na duchu z całą cierpliwością ilekroć nauczasz”. Bardzo poruszające słowa. I jak 

bardzo wymagające. Nie pozwalają ewangelizatorowi stanąć z Pismem i nauczać z góry. Nie 

pozwalają ewangelizatorowi rzucać solą prawdy w oczy grzeszników. Ale każą stanąć obok 

każdego – i dawać nadzieję. 
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Wsp. św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika. 
Ef 2, 1-10; Ps 100 (99), 2-5 (R.: por. 3b); {Mt 5, 3}; Łk 12, 13-21 

Znajdź rzecz, która jest dla ciebie wygodna i przydatna. Może to być telefon, komputer czy 

choćby relaks w fotelu. Zrób sobie post od tego. Czy twoje życie będzie mniej szczęśliwe przez 

ten czas? 
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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 

Około 50 r. Łukasz po raz pierwszy spotyka na swojej drodze św. Pawła, przyłącza się do niego 

jako uczeń, towarzysz podróży i lekarz. Jego życie jest wypełnieniem ewangelicznego wysłania 

72: ewangelizował z Pawłem, znosił wraz z nim udręki podróży, niewygody, jako jedyny 

pozostał przy Pawle w więzieniu w Rzymie, spisał Dobrą Nowinę, leczył chorych, pocieszał 

strapionych. Łukasz jest wiernym uczniem, ale też przyjacielem. Czego ja mogę się od niego 

nauczyć? 
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Wsp. bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika. 
Ef 3, 2-12; Iz 12, 2-4b.4cd-6 (R.: por. 3); {Mt 24, 42a.44}; Łk 12, 39-48 

„Co to znaczy: «czuwam»? To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia. Że tego 

sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam (...) Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się 

poprawiać, przezwyciężać je w sobie” (św. Jan Paweł II, 1991r.). Czuwam, czyli także pracuję 

nad sobą. Czytam codziennie Słowo Boże, by wiedzieć jakie decyzje podejmować w życiu. 
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Wsp. św. Jana Kantego. 
Ef 3, 14-21; Ps 33 (32), 1-2.4-5.11-12.18-19 (R.: por. 5b); {Flp 3, 8b-9a}; Łk 12, 49-53 

Książę Pokoju przynosi rozłam: czy to w rodzinnym Nazarecie, czy to wśród faryzeuszy czy 

w naszych środowiskach. Zawsze szukajmy Jezusa, gdyż to On jest celem, nigdy – rozłamu, 

który jest tylko skutkiem ubocznym. Szukajmy Jezusa we własnych sercach, ale też w tych, 

którzy Mu się zagubili. Może to pomoże im odnaleźć Jezusa i przywrócić jedność? 
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Wsp. bł. Jakuba Strzemię, biskupa. 
Ef 4, 1-6; Ps 24 (23), 1b-4b.5-6 (R.: por. 6); {Mt 11, 25}; Łk 12, 54-59 

Jedność według Ducha to nie jednomyślność, monolit i miłe odczucia emocjonalne. 

Chrześcijańska jedność opiera się nie tyle na ludzkich zdolnościach i okolicznościach, ale buduje 

ją trwanie przy Chrystusie i wzrastanie w miłości do Niego i tego drugiego obok mnie. Spójrz na 

swoją wspólnotę, czy jest w niej jedność Chrystusowa, o której pisze św. Paweł czy próba 

stworzenia po ludzku FAJNEJ wspólnoty? 
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Wsp. św. Jana Pawła II, papieża. 
Ef 4, 7-16; Ps 122 (121), 1b-2.4-5 (R.: por. 1bc); {Ez 33, 11}; Łk 13, 1-9 

„Idźmy z radością na spotkanie Pana” – powtarzamy dziś za psalmistą. O tej radości pisali papież 

Benedykt i papież Franciszek w encyklice „Evangelii Gaudium”. Tą radością żył św. papież Jan 

Paweł II. Jak jest z tą Bożą radością w moim życiu? Czy nie spłycam jej do prostej „radochy”? 

Czy szukam, czym jest prawdziwa radość chrześcijańska? Może poszukam tej wiedzy 

w zapiskach św. Jana Pawła? 
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30. Niedziela zwykła. 
Syr 35, 12-14.16-18; Ps 34 (33), 2-3.17-19.23 (R.: 7a); 2 Tm 4, 6-9.16-18; {2 Kor 5, 19}; Łk 18, 9-14 

Dziś warto zapytać się o to, jaka jest postawa mojego serca na modlitwie. Jaki i z czym 

przychodzę do Pana? Przypowieść, którą dziś słyszymy, Jezus kieruje do tych co „ufali sobie, że 

są sprawiedliwi”. Może ja też zbyt ufam sobie, że jestem ... (wstawić odpowiednią cechę) i nie 

ma we mnie otwartości na stanięcie w prawdzie oraz poznanie tego, co Bóg mówi o mnie i co 

mówi do mnie w czasie tego spotkania jakim jest modlitwa. 
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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 

Dziś Słowo zachęca nas do zaufania Bożemu Miłosierdziu. Ono przychodzi nawet, kiedy się 

tego nie spodziewamy. Jezus wciąż szuka szansy, żeby nas „wyprostować”. Uwierzmy, że jest to 

możliwe. Uwierzmy, że jest to dla nas dobre. Podejmijmy ryzyko spojrzenia na świat i siebie 

z innej perspektywy. Dzięki Jego łasce możemy postępować jak dzieci światłości. 

2
5
.1

0
 

Ef 5, 21-33; Ps 128 (127), 1b-5 (R.: por. 1b); {Por. Mt 11, 25}; Łk 13, 18-21 

Ta ewangelia to doskonały przykład, w jaki sposób weryfikować swoje życie, swoje myślenie 

czy działanie. Jeśli bowiem poznajemy po owocach nasze życie, to okazuje się, że tam gdzie jest 

wzrost, dynamika życia, aktywność – tam jest też królestwo Boże. To w gruncie rzeczy bardzo 

prosta ale i bardzo potrzebna zasada. Jeśli czynię coś co poszerza, co dołącza kolejnych, 

powoduje ferment w znaczeniu zdynamizowania czyjegoś myślenia, to jestem uczniem, który 

pracuje na rzecz Bożego królestwa. Jeśli więc wokół mnie jest stagnacja, smutek, poczucie braku 

witalności – to czas się nawrócić (odwrócić od zastygłej formy) i w Jezusie poszukać życiodajnej 

siły. 
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Ef 6, 1-9; Ps 145 (144), 10-14.17 (R.: 17a); {2 Tes 2, 14}; Łk 13, 22-30 

Z listu św. Pawła możemy dziś wyczytać, że Chrystus chce wejść w układy, zależności 

społeczne i kulturowe, w których wyrośliśmy i żyjemy. Bez względu na to kim jestem, od kogo 

jestem zależny i za kogo odpowiadam, Chrystus wkracza ze swoją łaską, jeśli szukam go w tych 

sytuacjach, które składają się na moje życie. I to może być ciasną bramą, o której mówi Jezus, bo 

nie jest to zawsze łatwe. 
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Ef 6, 10-20; Ps 144 (143), 1b-2.9-10 (R.: 1b); {Łk 19, 38}; Łk 13, 31-35 

Słowo dwa razy podkreśla, że mamy przyoblec „pełną zbroję Bożą”. Czy moja zbroja jest pełna? 

I czy znam swoich wrogów, czy wiem z kim walczę? Czy przypadkiem nie zabijam proroków do 

mnie posłanych i nie rozpraszam dzieci, które Pan chce zgromadzić? 
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Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. 
Ef 2, 19-22; Ps 19 (18), 2-5 (R.: 5a); Łk 6, 12-19 

Wyobraź sobie, że stoisz wraz z Jezusem i uczniami tam, na górze. Widzisz Jezusa, który po 

kolei wybiera apostołów. Czujesz powagę tej chwili, masz świadomość, że dokonuje się teraz 

coś ważnego; ogromna nobilitacja, wybór, nad którego rozeznaniem Jezus spędził całą noc na 

modlitwie. Co myślisz? Czy jesteś cały podenerwowany, jak Jakub i Jan, zastanawiając się, czy 

Ciebie wybierze? A może nie chciałbyś zostać wybrany, czując, że to będzie zadanie ponad 

Twoje siły, a ludzie będą od Ciebie wymagać? Może wydaje Ci się, jak Mateuszowi, że inni 

uznają, że się nie nadajesz i będą wytykać Ciebie palcami? A Jezus właśnie wypowiedział Twoje 

imię. 
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Flp 1, 18b-26; Ps 42 (41), 2-3.5 (R.: 3ab); {Mt 11, 29ab}; Łk 14, 1. 7-11 

„Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk.”  

Każdego dnia napędza nas do działania chęć samospełnienia, realizacja marzeń i pragnień. Ale 

czy pośród tych wszystkich dążeń jest w nas pragnienie Boga żywego? Dopiero, gdy zaczniemy 

żyć w Chrystusie i dla Chrystusa, gdy pozwolimy umierać naszemu „Ja” odnajdziemy poczucie 

spełnienia i wypełnienia pustki, która nieustannie nam towarzyszy.  
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31. Niedziela zwykła. 
Mdr 11, 22 – 12, 2; Ps 145(144), 1b-2.8-11.13-14 (R.: 1b); 2 Tes 1, 11 – 2, 2; {J 3, 16}; Łk 19, 1-10 

Pan wie, jak szukać człowieka. Wie, jak ocalić grzesznika, jak podnieść upadającego. Niczym się 

nie brzydzi i nic nie powstrzymuje Go od nawrócenia człowieka. Wiedząc to, ja z miłością 

powierzam Mu kolejne osoby, pragnąc dla nich tego, czego On pragnie, albo wchodzę na 

najwyższe drzewo, bo nie mogę się już doczekać, kiedy On odszuka mnie ... 
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Flp 2, 1-4; Ps 131 (130), 1bcde.2-3; {J 8, 31b-32a}; Łk 14, 12-14 

Czasami przychodzi mi na myśl wizja, że człowiek jest mozaiką. Nosi w sobie cząstkę 

wszystkich ludzi, których spotkał i od których otrzymał cząstkę ich czasu. Dzisiejsza Ewangelia 

przypomina mi, że nie tylko ja jestem taką mozaiką, ale też kamyczkiem dołożonym do mozaiki 

drugiego człowieka. Mogę więc oddać cząstkę siebie i odnaleźć tę cząstkę w drugim człowieku. 

Dobrze znane są nam też słowa Soboru Watykańskiego II o tym, że człowiek „nie może w pełni 

odnaleźć siebie inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego (n.24)”. Dawaj 

siebie i odnajduj siebie w dawaniu. 
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Uroczystość Wszystkich Świętych. 
Ap 7, 2-4.9-14; Ps 24 (23), 1-4b.5-6 (R.: por. 6); 1 J 3, 1-3; {Mt 11, 28}; Mt 5, 1-12a 

Każdy nieco inaczej wyobraża sobie niebo. Podejrzewam, że każde z tych wyobrażeń jest 

w pewnym stopniu fałszywe. Boimy się wszystkiego, co nowe, boimy się zmian. Jednocześnie 

kombinujemy całe życie, jak by się tu dostać do nieba ;) Na pogrzebach natomiast jesteśmy 

smutni. Może warto dzisiejszy dzień poświęcić na refleksję o śmierci przez pryzmat świętości? 

Bo przecież „wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni”... 
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Wsp. Wszystkich Wiernych Zmarłych. 
Pierwsza 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 

Nasze myśli wędrują dziś ku tym, których nie ma już wśród nas, ku bliskim, za którymi tak 

bardzo tęsknimy. Jednocześnie towarzyszymy Chrystusowi w Jego ostatnich chwilach. I razem 

z Nim powinniśmy oddawać nie tylko swojego, ale także ducha swoich bliskich w ręce Boga. 

Tylko wtedy wszyscy będziemy mogli wraz z Chrystusem zmartwychwstać. Niech nie będzie to 

odległą, mglistą perspektywą. Przecież z każdą oddaną Mu cząstką swojej teraźniejszości, coraz 

bardziej się z Nim jednoczymy i zbawienie staje się naszym udziałem. 
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Flp 3, 3-8a; Ps 105 (104), 2-7 (R.: por. 3b); {Mt 11, 28}; Łk 15, 1-10 

Czy kiedy czytasz tę Ewangelię czujesz, że jest ona o Tobie? Czy jesteś zagubioną owcą, 

drachmą, dla której Bóg zostawia wszystko i rusza na poszukiwania, czy raczej myślisz teraz 

o osobach w Twoim środowisku albo kompletnie nieznajomych Ci, którzy potrzebują 

nawrócenia? Czy widzisz miejsca, w których Bóg Ciebie szuka, czy raczej jesteś 

zbulwersowany, że Bóg zapomina o tych „dobrych”, wypełniających przykazania dlatego, by 

uratować tych, którym na tym wcale nie zależy?  
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Wsp. św. Karola Boromeusza, biskupa. 
Flp 3, 17 – 4, 1; Ps 122 (121), 1b-2.4-5 (R.: por. 1bc); {1 J 2, 5}; Łk 16, 1-8 

Pierwszym wzorem – św. Paweł, drugim ... nieuczciwy rządca? Coś tu się nie zgadza. Jednak 

roztropność tego ostatniego polegała na zyskiwaniu sobie przyjaźni dłużników przez dawanie im 

czegoś za nic ... A to przecież jest nieuczciwe. Uczciwość, jak ktoś słusznie zauważył, to „fifty-

fifty”. A my – synowie światła – też mamy dawać za nic ... tylko z Miłością. Miłość nigdy nie 

jest „fifty-fifty”. 
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Flp 4, 10-19; Ps 112 (111), 1b-2.5-6.8a.9 (R.: por. 1b); {2 Kor 8, 9}; Łk 16, 9-15 

Czy jestem wierny w drobnych sprawach? Duchowych: codzienny namiot spotkania, modlitwa – 

jak jako animator RŚ-Ż wypełniam kroki? W życiu: czy wobec ludzi, w moich obowiązkach 

jestem uczciwy, wypełniam je sumiennie nawet kiedy nikt nie patrzy? To jaki jestem w drobnych 

rzeczach definiuje to jaki będę w rzeczach wielkich. Mały ale wierny święty jest lepszy niż 

wielki, lecz niewierny grzesznik. Prośmy dziś Jezusa by pokazał nam prawdę o nas i naszych 

czynach. Niech oczyszcza nasze postrzeganie rzeczy małych i czyni nas odpowiedzialnymi 

chrześcijanami. 
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32. Niedziela zwykła. 
2 Mch 7, 1-2.9-14; Ps 17 (16), 1bcd.5-6.8.15 (R.: por. 15b); 2 Tes 2, 16 – 3, 5; {Ap 1, 5b.6b}; Łk 20, 27-38 

Dzisiejsza Ewangelia mówi nam w pewien sposób też o przywiązaniu do powołania. Jego 

odkrycie jest ważne – ale przecież nie ostateczne. Żyję dla Boga, nie dla mojego powołania. 

Moje powołanie ma mnie do Niego zbliżyć. 
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Tt 1, 1-9; Ps 24 (23), 1b-4b.5-6 (R.: por. 6); {Flp 2, 15d.16a}; Łk 17, 1-6 

Przymnóż nam wiary! Modlitwa apostołów wyrażająca chęć do działania? Czy bardziej wyraz 

strachu przed tym, że właśnie dostali zadanie bycia cierpliwym w przebaczaniu i ich ludzkie 

myślenie, że to ich przerasta. A Jezus jakby mówił „Nie trzeba wam wiele wiary. Nawet jej 

odrobina działa cuda.” Czas chyba docenić okruch wiary, który mi został dany. 
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Tt 2, 1-8.11-14; Ps 37 (36), 3-4.18.23.27.29 (R.: por. 39a); {J 14, 23}; Łk 17, 7-10 

Konieczność pokory. Ile zasług przypisuję sobie, ilu wspaniałych akcji dokonałem, ile ludzi do 

wspólnoty przyprowadziłem, jakie fajne spotkanie przygotowałem, ... Ale potem wracam do 

domu i wcale nie chce mi się zaparzyć herbatę mamie, przygotować się na studia, włączyć się 

w ewangelizację. ,,Przyszedłeś służyć, a nie królować. Wiedz, że zostałeś powołany do 

cierpienia i pracy, a nie do bezczynności i gadaniny” napisał św. Tomasz à Kempis. Niech 

żebym ja, kiedy wykonam wszystko, co mi polecono, mówił: ,,Jesteśmy nieużytecznymi 

sługami. Wykonaliśmy to, co było naszą powinnością”. 
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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 

Jezus troszczy się o moje serce. Gorliwość o mnie pochłania Go. Bóg chce uzdrawiać 

i oczyszczać to co we mnie jest martwe i toksyczne, to co we mnie nie uwielbia Boga, ale 

narzeka, przeklina, osądza, wyklucza, zabija, ... 

1
0
.1

1
 

Wsp. św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła. 
Flm 7-20; Ps 146 (145), 6c-10 (R.: por. 5a); {J15, 5ab}; Łk 17, 20-25 

„Królestwo Boże pośród was jest”. To Królestwo przejawia się w relacjach. Chrystus uczynił nas 

swymi braćmi, a więc królewiczami, dziećmi Boga Ojca. Jak pielęgnuję relację miłości z Ojcem 

przez Syna w Duchu? Jak przenoszę miłość na ludzi? Jak radzę sobie z pokusami utylitaryzmu, 

eksploatacji, dominacji w relacjach międzyludzkich. Traktuję tak kogoś – kogo? Pozwalam się 

tak traktować – komu? 
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Wsp. św. Marcina z Tours, biskupa. 
2 J 4-9; Ps 119 (118), 1-2.10-11.17-18 (R.: por. 1); {Łk 21, 28bc}; Łk 17, 26-37 

Kto żyje zgodnie z przykazaniami – zwłaszcza z przykazaniem miłości jest gotowy na wszystko: 

na śmierć, na nieoczekiwane rozwiązanie spraw, na relację, której się nie spodziewał, itd. 

Otwarcie na miłość Chrystusa prowadzi nas w miejsca, o których nie śniliśmy. Tak też może być 

przy końcu czasów. To co dla pogan będzie dniem grozy, oby dla nas było wypełnieniem 

obietnicy miłości, która przekracza nasze wyobrażenia! 
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Wsp. św. Jozafata, biskupa i męczennika. 
3 J 5-8; Ps 112 (111), 1b-6 (R.: por. 1b); {2 Tes 2, 14}; Łk 18, 1-8 

Zadziwiające jest to porównanie Boga i surowego sędziego. Przecież Bóg taki nie jest! A skoro 

taki nie jest, to może nie należy naprzykrzać Mu się, ale uwielbiać Go również za to wszystko, 

co jest dla mnie niewygodne i bolesne? Uwielbienie zmienia człowieka i jego perspektywę. 

W uwielbieniu jest prawdziwy sens naszych modlitw. Warto uzupełnić dzisiejszą medytację 

lekturą książki M.R. Carothersa „Moc uwielbienia”. 


