
 

 

Oremus 1.10.2017 – 4.11.2017 

 

Rozważania: Diakonia Szkoły Animatora, skład: DKS WPraga 

 26. tydzień zwykły, rok A 1, tom V 
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26. Niedziela zwykła  
Ez 18, 25-28; Ps 25 (24), 4-9 (R.: por. 6a); Flp 2, 1-11; {Por. J 10, 27}; Mt 21, 28-32 

„…nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego”, bo zapatrzyły się na Pana i krok w krok idą za 
Jego wolą. Nasze obycie z Panem Bogiem może nas zgubić, jeżeli nie będziemy nieustannie zasłuchani 
i zapatrzeni w Ojca. Niech nas pociąga to co pokorne, bo taki jest Chrystus – wzór życia zgodnego z wolą Taty. 
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Wsp. świętych Aniołów Stróżów 
t6: Wj 23, 20-23; Ps 91, 1-6.10-11 (R.: por. 11); {Ps 103, 21}; Mt 18, 1-5.10 

Pamiętam, że pierwszą modlitwą, której nauczyli mnie moi rodzice, była ta do Anioła Stróża. Myślę, że nie byłem 
tu wyjątkiem – wielu rodziców właśnie od tego zaczyna kształtowanie wrażliwości religijnej swoich dzieci. Nie są 
też przypadkiem słowa Jezusa, który zaraz po ukazaniu dziecka jako wzoru postawy wobec Boga, mówi 
o Aniołach Stróżach. My, dorośli, często infantylizujemy prawdę o Bożych Opiekunach – wydaje nam się 
przesłodzona, naiwna i niegodna uwagi „dojrzałego chrześcijanina”. A czy nie jest to kolejny uśmiech Pana Boga: 
„uwierz w coś dziecinnego, a będziesz o krok bliżej mnie – Twojego Taty”? A Ty? Wciąż jesteś taki dorosły? 
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Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała 
t6: Dn 7, 9-10.13-14 (Ap 12, 7-12a); Ps 138 (137), 1-5 (R.: 1c); {Por. Ps 103, 21}; J 1, 47-51 

Emmanuel – to znaczy Bóg z nami! On jest Bogiem bliskim, który chce być obecny w naszej codzienności. On 
jest Bogiem, który był zawsze w przeróżnych losach oraz doświadczeniach Izraela. Zachariasz pisze dziś, że to 
właśnie w Świętym Mieście Jeruzalem ludy szukają oblicza Pana. W kontekście tych słów warto zapytać się dziś 
jak żyję. Czy jestem miastem, w którym inni mogą odnaleźć Boga? Czy przyciągam ich bliżej Pana? Czy widząc 
moje życie inni mogą powiedzieć: Tam jest Bóg! 
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Wsp. św. Franciszka z Asyżu 
Ne 2, 1-8; Ps 137 (136), 1-6 (R.: por. 6b); {Flp 3, 8b-9a}; Łk 9, 57-62 

W dniu w którym Kościół wspomina biedaczynę z Asyżu zastanówmy się nad naszym stosunkiem do dóbr 
materialnych. Czy cieszę się z tego co mam? Czy jestem świadom tego, że pieniądze są dobre i Bóg może 
chcieć mnie nimi obdarzyć? Czy jestem gotowy na przyjęcie trudnej sytuacji materialnej? Czy w tym wszystkim 
ufam Bogu, czy walczę o swoje? Prośmy Maryję o cnotę ubóstwa! 
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Wsp. św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy 
Ne 8, 1-4a.5-6.7b-12; Ps 19 (18), 8-11 (R.: por. 9a); {Mk 1, 15}; Łk 10, 1-12 

Zastanów się dziś czy kiedykolwiek miałeś taką sytuację, w której byłeś takim posłańcem Bożej wieści. Popatrz 
jak to się stało, czemu Pan Ci wtedy pobłogosławił? Zastanów się też, czy teraz jesteś gotów by iść i czynić pokój 
słowem, gestem, w konkrecie codzienności. Do kogo chciałbyś pójść, gdzie Cię Pan posyła? 
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Ba 1, 15-22; Ps 79 (78), 1b-5.8.9 (R.: por. 9cd); {Por. Ps 95 (94), 8a.7d}; Łk 10, 13-16 

Jak często pojawia się rumieniec na mojej twarzy ze względu na to, że nie wykorzystuję pełni łaski, którą 
dostałem od Boga? Rumieniec to symbol autentycznego przejęcia, także zwyczajnego zawstydzenia tym, że 
brakuje mi wiary i nawrócenia, chociaż tyle już rekolekcji, spotkań, konferencji wysłuchanych i wygłoszonych 
w mojej historii. Jesteś gotów na rumieniec, czy uważasz, że jesteś sprawiedliwy? 
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Wsp. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej 
Ba 4, 5-12.27-29; Ps 69 (68), 33-37 (R.: por. 34a); {Por. Mt 11, 25}; Łk 10, 17-24 

Jak to możliwe, że raz jestem tak wierny Panu i wszystko czynię w Jego Imię, będąc świadkiem cudów, a innym 
razem składam ofiary złym duchom? Ile to już razy w moim życiu zauważyłem takie skrajności? Jezus dziś 
wskazuje na to, że moja niestałość może wynikać z nieprawidłowego myślenia o Jego Miłości i o tym, co On mi 
daje. Źródłem mojej radości powinna być obecność Boga przy mnie i dar życia na wieki z Nim, a nie to, co jest 
tylko konsekwencją Jego Obecności i Mocy. Jeśli o tym zapomnę – grzech będzie odbierał mi nadzieję. Dlatego 
Pan przychodzi mówiąc: „Bądź dobrej myśli”, myśl dobrze ... 
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27. Niedziela zwykła 
Iz 5, 1-7; Ps 80 (79), 9.12-16.19-20 (R.: por. Iz 5, 7a); Flp 4, 6-9; {Por. J 15, 16}; Mt 21, 33-43 

Pan Bóg Swoją winnicę przekaże w dzierżawę tym, którzy będą Mu oddawali dobry plon. Jak myślisz, czy może 
czuć zadowolenie na widok owoców, które do Niego przynosisz? W modlitwie proś Pana, byś w swojej posłudze 
okazał się być dobrym, szczęśliwym sługą, który czerpie radość ze swojej pracy i tego, że może ją ofiarować 
innym. 
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Wsp. bł. Wincentego Kadłubka, biskupa 
Jon 1, 1 – 2, 1.11; Jon 2, 3-5.8 (R.: por. 7c); {J 13, 34}; Łk 10, 25-37 

Często szukam usprawiedliwienia, gdy trzeba coś zrobić lub pomóc bezinteresownie, rozważam za i przeciw albo 
przechodzę obojętnie obok. Jezus pokazuje nam dzisiaj postawę Samarytanina pełną zwykłej, prostej pomocy 
i troski względem drugiego człowieka bez żadnych oczekiwań na nagrodę. Jezus mówi dziś do Ciebie i do mnie 
„Idź i czyń podobnie!”. Bardzo podobają mi się słowa księdza Macieja Krulaka, moderatora CDE, który mówi: „Co 
dostaniesz w prezencie za kawał dobrze wykonanej roboty? – Kolejny kawał roboty.” Jesteś na to gotowy? 
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 Jon 3, 1-10; Ps 130 (129), 1b-4.7b-8 (R.: por. 3); {Por. Łk 11, 28}; Łk 10, 38-42 

Nie mam czasu. Na spotkanie z przyjacielem, na modlitwę, dla bliskich. Ciągle jest dużo spraw – studia, praca, 
hobby. Czy zauważyłbym Pana Jezusa, gdyby wszedł do mojego domu i usiadł na krześle w kuchni, czy dalej 
krzątałbym się przy garach? 
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Jon 4, 1-11; Ps 86 (85), 3-6.9-10 (R.: por. 15a); {Por. Rz 8, 15bc}; Łk 11, 1-4 

Niemal bezwiednie wypowiadamy słowa Modlitwy Pańskiej. Są tak dobrze znane, że nie zastanawiamy się nad 
ich treścią. Chrystus zaś ucząc tej modlitwy zaprasza nas do intymnej więzi, jaka łączy Go z Ojcem. Wezwanie 
„Ojcze nasz” jest w Jego ustach pełne miłości i wdzięczności. Uczy nas stawania się Bożymi dziećmi: 
wchodzenia w zależność, bezgranicznego zaufania i pozwalania Bogu, by codziennie obdarowywał nas Swoją 
Miłością. Prośmy dziś Pana, aby i nas nauczył modlić się z miłością tak ogromną, że inni także zapragną poznać 
Tego, od którego ona pochodzi.  
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Ml 3, 13-20a; Ps 1, 1-4.6 (R.: por. Ps 40 [39], 5a); {Por. Dz 16, 14b}; Łk 11, 5-13 

Jak wygląda moja modlitwa prośby? Czy proszę z wiarą, a może z przekonaniem, że i tak Pan Bóg nie wysłucha 
mojej prośby. Kiedyś modliłem się za swojego tatę, który był chory. Modliłem się wierząc, że Pan Bóg da mu 
szybko łaskę zdrowia, i gdy jakiś czas później dowiedziałem się, że nadal jest chory zadałem pytanie pewnemu 
księdzu, to po co się mam modlić skoro i tak Pan tego nie wysłucha. Ten ksiądz mi tak to wyjaśnił, Pan już dawno 
wysłuchał mojej prośby, tylko czeka z zesłaniem swojej łaski, bo to On wie kiedy będzie ona mojemu tacie 
najbardziej potrzebna. „On jest ja drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie.” 
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Wsp. bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera 
Jl 1, 13-15; 2, 1-2; Ps 9, 2-3.6.16.8-9 (R.: por. 9a); {J 12, 31b-32}; Łk 11, 15-26 

A może trzeba się nam po raz kolejny nawrócić? Porzucić dawne myślenie o ludziach, złe nawyki, zasypać 
podziały w swoim sercu. Jezus uzdrawia, a faryzeusze myślą po staremu, nie widzą cudu, tylko swój osąd, 
przepisy. Dokonuje się cud na ich oczach (cud!), wyzwolenie człowieka spod władzy złego ducha, a oni 
zatrzymali się na swoim wąskim myśleniu. Może warto dziś szerzej spojrzeć na swoje życie, obowiązki, posługę. 
Poszukać małych cudów Bożej Opatrzności. Zachwycić się nowym życiem, które przynosi Jezus. 
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Jl 4, 12-21; Ps 97 (96), 1-2.5-6.11-12 (R.: por. 12a); {Por. Łk 11, 28}; Łk 11, 27-28 

Słowa Jezusa przypominają mi czemu Maryja jest wzorem nowego człowieka. Nie konkretnie z powodu 
niewątpliwej zasługi dla zbawienia świata – gdy stała się matką Boga, ale z powodu trzech rzeczy, jakie 
podsumowują całą Jej postawę: słuchania, decyzji i działania. Dzisiaj proszę Maryję, aby była moją nauczycielką 
otwartości na Boże Słowo i działania. Konkretnego, realistycznego i „z pośpiechem”. 
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28. Niedziela zwykła 
Iz 25, 6-10a; Ps 23 (22), 1b-6 (R.: por. 6cd); Flp 4, 12-14.19-20; {Por. Ef 1, 17-18}; Mt 22, 1-14 

Kogo spotykasz codziennie w drodze do szkoły/uczelni/pracy? Z kim się uczysz, z kim pracujesz? Czy to nie 
właśnie ci potrzebują spełnienia się Bożej obietnicy otarcia łez z policzka i zaproszenia na ucztę (tj. do bliskiej, 
ciepłej wspólnoty, gdzie króluje przebaczenie i miłość? akceptacja i równość?). To od mojej postawy – prostej 
serdeczności, prawdy pełnej miłości – zależy, czy oni zobaczą Jezusa. A często to takie trudne, bo i my ulegamy 
beznadziei, czarnowidztwu, narzekaniu, ... Czy umiem tak jak św. Paweł przyjmować od Boga wszystko – biedę, 
bogactwo, sytość, głód? Czy ufam, że wszystkie moje potrzeby zaspokoi Bóg? Właśnie dzisiejszego dnia? Czego 
pragnę? O czym marzę?  
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Wsp. św. Jadwigi Śląskiej 
Rz 1, 1-7; Ps 98 (97), 1b-4 (R.: por. 2a); {Por. Ps 95 (94), 8a.7d}; Łk 11, 29-32 

„Wzywaj radośnie Pana, cała ziemio...”, bowiem Pan Jezus objawia się. Jego działanie jest widoczne dla tych, 
którzy są uważni na Jego Słowo, Jego obecność. Pod wpływem słów Jonasza miały miejsce masowe nawrócenia 
w Niniwie. A Jezus jest większy niż Jonasz. Czy czytane, rozważane Słowo Jezusa powoduje moje nawrócenie? 
Jeśli tak, chwała Panu; jeśli nie – czy ja słucham Boga? 
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Wsp. św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika 
Rz 1, 16-25; Ps 19 (18), 2-5b (R.: por. 2a); {Por. Hbr 4, 12}; Łk 11, 37-41 

„Raczej wspomóżcie potrzebujących tym, co jest wewnątrz, a wszystko będzie dla was czyste” (Łk 11,41). 
Ewangelia codziennie nas … ewangelizuje, wypełnia i kształtuje nasze wnętrza. Opis odrzucających Dobrą 
Nowinę z Listu do Rzymian w naszych czasach poraża aktualnością. Ale każdy, póki żyje, ma szansę wybrać 
Boże życie. Z wnętrz naszych niech promieniują na zewnątrz ewangeliczne czyny i słowa, bo może to właśnie my 
jesteśmy dla błądzących bliźnich jedyną szansą spotkania Zbawiciela. 
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Święto św. Łukasza, ewangelisty 
t6: 2 Tm 4, 9-17a; Ps 145, 10-13b.17-18 (R.: por. 12); {J 15, 16}; Łk 10, 1-9 

„Pokój temu domowi”. Dziś można rozważyć nasze spotkanie z drugim człowiekiem. Mówcie „Pokój temu 
domowi” – niezależnie od tego czy człowiek w nim mieszkający jest godny pokoju, czy nie. „Nie przechodźcie 
z domu do domu” – niezależnie od tego czy mam nić porozumienia ze spotkanym człowiekiem czy nie. Stanąć 
przy nim, jedząc i pijąc co podadzą, przyjmując to czym człowiek się dzieli. 
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 Rz 3, 21-30a; Ps 130 (129), 1b-6 (R.: por. 7bc); {J 14, 6}; Łk 11, 47-54 

Animator, który nie głosi doświadczenia miłości Boga w swoim życiu, podobny jest do faryzeusza, który zabił 
swoją prorocką część duszy, przeznaczoną by pociągać innych do Chrystusa. Strata jest podwójna – tracę łaskę, 
która przeznaczona jest dla innych i sam nie doświadczam radości z dzielenia się Panem Bogiem. 
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Wsp. św. Jana Kantego, prezbitera 
Rz 4, 1-8; Ps 32 (31), 1b-2.5.11 (R.: por. 7); {Ps 33 (32), 22}; Łk 12, 1-7 

Wiara, wiara, wiara. Ciągle o niej słyszę, wszyscy wciąż powtarzają, że muszę ją pogłębiać. I słusznie. Bo jeśli 
chcę pracować dla Pana, służyć innym, głosić Ewangelię, muszę uwierzyć w to, że każdy trud – niezależnie czy 
jest to cierpienie wywołane przez kogoś innego, czy ze względu na „orkę na ugorze” – będzie cenny w oczach 
Boga. Bo przecież tak jest. On naprawdę potrafi docenić. Abraham coś o tym wie. I ja chyba też już wiem coś na 
ten temat? 
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Wsp. bł. Jakuba Strzemię, biskupa 
Rz 4, 13.16-18; Ps 105 (104), 6-9.42-43 (R.: por. 8a); {Por. J 15, 26b.27a}; Łk 12, 8-12 

„On to wbrew nadziei uwierzył nadziei”. Abraham zaufał słowom Pana, mimo że z perspektywy ludzkiej były one 
nie do przyjęcia. Poszedł on za głosem Boga wiernego, wszechmogącego, pod którego stopy poddane jest całe 
stworzenie i dla którego nie ma nic niemożliwego. Ile w Twoim życiu jest takich spraw „niemożliwych”, „nie do 
przeskoczenia”? Bóg jest większy. 
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29. Niedziela zwykła 
Iz 45, 1.4-6; Ps 96 (95), 1.3-5.7-10ac (R.: por. 3); 1 Tes 1, 1-5b; {Por. Flp 2, 15d.16a}; Mt 22, 15-21 

Dziś 29. niedziela zwykła. Za chwilę 30, 31, 32, 33 i koniec roku liturgicznego. Czy w tym zwykłym czasie oddaje 
Bogu to co boskie? Czy dbam o ciągłe życie w stanie łaski uświęcającej? Czy jestem wierny codziennemu 
Namiotowi Spotkania? Czy zapraszam Boga do moich obowiązków zawodowych, rodzinnych, wspólnotowych? 
Prośmy Maryję, aby wstawiała się za nami i wyprosiła nam łaskę oddania się Bogu! 
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Rz 4, 20-25; Łk 1, 69-75 (R.: por. 68); {Mt 5, 3}; Łk 12, 13-21 

Doskonale rozumiemy co to znaczy gromadzić skarby na ziemi – jesteśmy tym zajęci każdego dnia bardzo 
intensywnie, ..., ale co dla każdego z nas znaczy „zgromadzić skarby przed Bogiem”? Jeśli chcielibyśmy zacząć 
to robić, to co by to miało być? Nie ma jednej odpowiedzi – tym jest to trudniejsze. Czy zacząć od pogłębienia 
swojej modlitwy, czy od uczynków miłosierdzia a może od podjęcia jakiejś ascetycznej praktyki, która pokaże 
moją ograniczoność i skieruje mnie ku Bogu? Gdybyś dziś miał zdecydować – od czego byś zaczął? 
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Rz 5, 12.15b.17-19.20b-21; Ps 40 (39), 7-10.17 (R.: por. 8a i 9a); {Por. Łk 21, 36}; Łk 12, 35-38 

Przepasane biodra to moja diakonia – służba dla tych którzy są mi zadani na drodze życia. Zapalona pochodnia 
to gorliwa modlitwa. Jeżeli w ten sposób oczekuję Pana powracającego z uczty, to moje życie pokazuje to, co 
powiedział św. Paweł, że chociaż grzech jest we mnie, to łaska jest obfitsza i jest to źródłem głębokiej radości. 
Czy doświadczam tego, że łaska jest obfitsza od grzechu? 
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Rz 6, 12-18; Ps 124 (123), 1b-8 (R.: por. 8a); {Por. Mt 24, 42a.44}; Łk 12, 39-48 

Czy w moim sercu czasem pojawia się myśl, że „Bóg i tak mi wybaczy, bo jest dobry”? Czy nie myślę czasem, że 
jestem z Panem w tak dobrej relacji i tak dużo dla Niego robię, że czasem mogę sobie odpuścić? A może jest we 
mnie żal, że jest mi tak trudno żyć, bo wiem więcej o Bożej sprawiedliwości niż inni? Pan dziś mówi o Swoich 
wymaganiach wobec tych, których kocha i którym dużo dał. Nie chcę więc myśleć o tym, jak mi trudno, ani 
usprawiedliwiać swoich błędów, lecz ucieszyć się z tego, jak bardzo jestem obdarowany i pragnę przyjąć 
odpowiedzialność za te dary. Nie bój się, bo przecież Pan jest po twojej stronie! 
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Rz 6, 19-23; Ps 1, 1-4.6 (R.: por. Ps 40 [39], 5a); {Flp 3, 8b-9a}; Łk 12, 49-53 

Jezus przypomina nam, że nie można dążyć do jedności za wszelką cenę. Trzeba bowiem czasem wypowiedzieć 
trudną prawdę, a nawet wywołać konflikt, co może spowodować rozłam wśród najbliższych. Nie jest on w żaden 
sposób celem, a bardziej bolesnym produktem ubocznym pragnienia, aby budować jedność na prawdzie. Można 
je postrzegać jako „doświadczenie śmierci”, które przeżywane z miłością w Chrystusie doprowadzi do 
„zmartwychwstania”. 
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Rz 7, 18-25a; Ps 119 (118), 66.68.76-77.93-94 (R.: por. 68b); {Por. Mt 11, 25}; Łk 12, 54-59 

Pan Jezus ukazuje nam dzisiaj dwie przeszkody, które mogą nam zamazać drogę do Ojca. Pierwszą jest obłuda, 
która pozwala widzieć różne dobre i złe rzeczy, ale nie dotyka prawdy o mnie samym. Druga polega na 
obojętności i stwierdzeniu, że mały, drobny grzech nie rozdziela mojej więzi z Bogiem. Każdy, kto jest głuchy na 
Boże słowo zostanie pochłonięty przez grzeszne pragnienia. Ale ten, kto przylgnie do Jezusa i otworzy uszy na 
Jego wołanie będzie miał moc do przezwyciężania swoich słabości.  
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Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 
t6: Ef 2, 19-22; Ps 19, 2-5 (R.: 5a); {}; Łk 6, 12-19 

Kościół jest doskonały mimo niedoskonałości ludzi, którzy go tworzą. Istnieje w nas pokusa, żeby oceniać ludzi, 
którzy są wokół nas. Jednak to nie nasze grzechy i słabości tworzą Kościół, ale spaja go Miłość Boża. Czy ufam 
Mu tak prawdziwie? 
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30. Niedziela zwykła 
Wj 22, 20-26; Ps 18 (17), 2-4. 47 i 51ab (R.: 2); 1 Tes 1, 5c-10; {J 14, 23}; Mt 22, 34-40 

Czy kochasz siebie? Drugie przykazanie mówi o miłości bliźniego ‘jak siebie samego’. Jaka jest więc moja miłość 
do ludzi, którzy mnie otaczają, jeśli nie odnoszę się z nią do siebie. Czy dbam o swoje zdrowie, o czas na 
odpoczynek, odpowiednią ilość snu? Czy dbam o swój rozwój duchowy, wartościową lekturę, czas skupienia 
i modlitwy? Czy uczę się nowych rzeczy, rozwijam talenty i pasje?  
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 Rz 8, 12-17; Ps 68 (67), 2.4.6-7b.20-21 (R.: por. 21a); {Por. J 17, 17ba}; Łk 13, 10-17 

Duch Święty daje mi wolność, ale czy potrafię z niej korzystać? Do czego ona mnie pcha? Może do jakiś 
trudnych zadań, których się boję? Ale czy w tym lęku potrafię być wolny, czy wierzę w to, że Pan posyła swojego 
Ducha, aby mnie pokrzepić? Jestem przecież dzieckiem Boga, nic złego nie może mi się stać. 
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Rz 8, 18-25; Ps 126 (125), 1b-6 (R.: por. 3a); {Por. Mt 11, 25}; Łk 13, 18-21 

Z rzeczy małych i po ludzku nieważnych Pan Bóg może wyprowadzić wielkie dobro. Z ziarnka drzewo, z zaczynu 
pokarm. Zobacz dzisiaj swoje życie, swoją posługę z tej perspektywy. Co jest twoim małym, po ludzku 
nieważnym ziarnkiem? Co jest tym zaczynem, który może nakarmić innych? Jeśli jeszcze tego nie umiesz 
nazwać lub nie widzisz, poproś Jezusa by otwierał twoje oczy na tę małą-wielką codzienną rzeczywistość.  

1
.1

1
 

Uroczystość Wszystkich Świętych 
t6: Ap 7, 2-4.9-14; Ps 24, 1-4b.5-6 (R.: por. 6); 1 J 3, 1-3; {Mt 11, 28}; Mt 5, 1-12a 

Pięknie łączą się dzisiaj czytania: obraz szczęśliwego tłumu, który przyszedł z wielkiego ucisku, osiem 
błogosławieństw oraz antyfona „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a Ja was 
pokrzepię.” A św. Jan dodaje „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec”. Popatrz i odpowiedz dzisiaj na nią 
pragnieniem szczęścia, które może dać tylko Bóg. 
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Wsp. wszystkich wiernych zmarłych 
Pierwsza msza t6: Hi 19, 1.23-27a; Ps 27, 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 

Jak wyobrażasz sobie spotkanie ze Zmartwychwstałym? Czy jesteś dzisiaj gotowy, aby Go zobaczyć? Co Cię 
trzyma tutaj na ziemi? Wspomnij dzisiaj w modlitwie wszystkich twoich bliskich zmarłych, ale też osoby, które 
podziwiałeś (ludzie nauki, sztuki, sąsiedzi, nauczyciele, kapłani), ale których zabrała śmierć. Czy na pewno? I jak 
w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni – czy wierzysz w to? 
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Rz 9, 1-5; Ps 147B, 12-15.19-20 (R.: por. 12a); {Por. J 10, 27}; Łk 14, 1-6 

„... oni milczeli. Wtedy dotknął go, uzdrowił i odprawił”. Czasami nie jestem w stanie nic zrobić ani odpowiedzieć 
tak jak znawcy Prawa i faryzeusze. Pan Jezus nie odpowiada milczeniem czy bezczynnością. On działa, kiedy 
trzeba działać, bo miłość tego wymaga. Panie proszę przyjdź do mojego milczenia, mojej bezczynności i Ty 
działaj we mnie, bym potrafił/potrafiła okazać miłość potrzebującemu. 
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Wsp. św. Karola Boromeusza, biskupa 
Rz 11, 1-2a.11-12.25-29; Ps 94 (93), 12-13a.14-15.17-18 (R.: por. 14a); {Mt 11, 29ab}; Łk 14, 1.7-11 

„(…) kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża będzie wywyższony.” (Łk 14, 11); „(…) abyście nie 
uważali siebie za lepszych/byście o sobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania.” (Rz 11,25) – żyć w pokorze 
i w prawdzie – żyć jak Jezus. A przecież „myśli Jego nie są naszymi myślami” (por. Iz 55,8), dlatego trwając na 
modlitwie, pozwólmy Mu odnawiać nasze myśli, pragnienia, dążenia, … 

 

 


