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Uroczystość Najświętszej Trójcy
Prz 8,22-31; Ps 8; Rz 5,1-5; J 16,12-15

Tajemniczy Bóg – jeden, lecz obecny w trzech Osobach. Nie objawia się wprost, 
bo „nie moglibyśmy tego znieść”. Jednak pozwala nam siebie poznać. Jego Duch 
doprowadzi nas stopniowo do całej prawdy. Da nam wytrwałość, cnotę, nadzieję, 
które pomogą nam pośród codziennych przeciwności życia odkrywać Bożą mą-
drość i Boże zamiary.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Rdz 14,18-20; Ps 110; 1 Kor 11,23-26; Łk 9,11b-17

Błogosławieństwo… Król Salemu błogosławi Abrahama, Jezus błogosławi chleb, 
by go rozmnożyć. Spotkanie z Bogiem przy chlebie i winie czyni człowieka praw-
dziwie szczęśliwym, wybranym. Bo to już nie jest zwykły chleb i zwykłe wino, lecz 
prawdziwe Ciało i Krew Chrystusa – pamiątka Jego śmierci i zmartwychwstania. 
Nadzieja naszego zmartwychwstania...

IX niedziela zwykła
1 Krl 8,41-43; Ps 117; Ga 1,1-2.6-10; Łk 7,1-10

Jest tylko jedna Dobra Nowina. Jedna Ewangelia, spisana na kartach Pisma Świę-
tego i przekazywana od wieków w Kościele. W tym Kościele każdy, niezależnie 
od tego kim jest, może zostać wysłuchany przez miłującego Boga i doświadczyć 
Jego mocy.

X niedziela zwykła 
1 Krl 17,17-24; Ps 30; Ga 1,11-19; Łk 7,11-17

Bóg ratuje człowieka od śmierci, na prośbę Eliasza przywraca życie chłopcu, dzięki 
współczuciu Jezusa wskrzesza młodzieńca z Nain, wysłuchuje prośby psalmisty. 
Jednak Bóg nie ocala tylko od śmierci fizycznej. Pragnie przede wszystkim ratować 
ludzką duszę. Dlatego ocala Pawła z sideł nienawiści (choć wydawałoby się, że ten 
żywi te uczucia w dobrej sprawie), by sam – doświadczywszy prawdziwego Życia 
– mógł je nieść wszystkim narodom.
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XI niedziela zwykła 
2 Sm 12,1.7-10.13; Ps 32; Ga 2,16.19-21; Łk 7,36-8,3

„Bóg pierwszy nas umiłował i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za na-
sze grzechy”. Jakże wymowne są słowa dzisiejszej aklamacji przed Ewangelią. Bóg 
przychodzi do człowieka przede wszystkim po to, by odpuścić mu grzechy i okazać 
swoją miłość. Każdy z nas by zostać zbawiony, musi – za przykładem króla Dawida 
i jawnogrzesznicy – zrobić tylko jedną rzecz: uznać swoją winę i ukorzyć się przed 
Bogiem z miłością i ufnością w Boże miłosierdzie.

XII niedziela zwykła
Za 12,10-11; Ps 63; Ga 3,26-29; Łk 9,18-24

„A wy za kogo Mnie uważacie?”. Wydawałoby się, że odpowiedź na pytanie Jezusa 
jest dla nas dziś bardzo prosta. Jednak nie wystarczą same słowa. Jeśli chcemy wy-
znać, że Jezus jest Panem, powinniśmy pójść za Nim, za Jego krzyżem. Przyjąć nie 
tylko radość wynikającą z wiary, lecz także związane z nią uciski. Dopiero wtedy 
prawdziwie uwielbimy naszego Pana w jedności Kościoła.

XIII niedziela zwykła
1 Krl 19,16b.19-21; Ps 16; Ga 5,1.13-18; Łk 9,51-62

„Ty ścieżkę życia mi ukażesz…” Te słowa psalmisty uwalniają nas od troski o dzień 
jutrzejszy. Bóg sam zaplanuje ścieżki naszego życia. Zabiera nas, byśmy podjęli 
służbę Bożą. Daje nam wolność, byśmy mogli w całości oddać się Jego woli. Oby-
śmy umieli odpowiedzieć bez wahania na wezwanie Pana: „Pójdź za Mną”.

XXII niedziela zwykła
Syr 3,17-18.20.28-29; Ps 68; Hbr 12,18-19.22-24a; Łk 14,1.7-14

Jezus dał się poznać jako Ten, który przychodzi pełen łagodności. Nie przyszedł 
osądzać, ale zbawić. Pragnie, abyśmy stali się Jego naśladowcami. On sam uczy nas 
prawdziwej pokory i miłości bliźniego. Wskazuje drogę do prawdziwego szczęścia; 
trzeba się w życiu kierować bezinteresowną miłością, bez oglądania się na korzyści 
czy zaszczyty. Tylko wtedy będziemy do Niego podobni. Tylko wtedy będziemy 
Jego wiarygodnymi świadkami.
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XXIII niedziela zwykła
Mdr 9,13-18b; Ps 90; Flm 9b-10.12-17; Łk 14,25-33

„Kto nie ma w nienawiści (…) nie może być moim uczniem”. Miłosierny Bóg 
i nienawiść? Tak, jeśli oznacza ona wstręt do nadmiernego przywiązania do ludzi 
i rzeczy doczesnych. Nie zawsze pełnienie woli Bożej będzie przyjemne i proste. 
Jednak Bóg pragnie, abyśmy szybko umykające życie spędzili w jedności z Nim. 
On nas pouczy w swym Duchu, jak powinniśmy to uczynić.

XXIV niedziela zwykła
Wj 32,7-11.13-14; Ps 51; 1 Tm 1,12-17; Łk 15,1-32

Bluźnierca, prześladowca i oszczerca. Bóg przebacza każdemu człowiekowi. Nad 
każdym z nas, słabym i czasem niewiernym, pochyla się z miłością i zapomina nam 
grzechy. Jesteśmy zaproszeni do tego, by przekreślić to, co w życiu złe i rozpocząć 
nowe życie – oddane Bogu.

XXV niedziela zwykła
Am 8,4-7; Ps 113; 1 Tm 2,1-8; Łk 16,1-13

Wielu z nas potrafi wspaniale gospodarować pieniędzmi. Wiemy, co zrobić, by ma-
łym kosztem dojść do wielkich zysków. Jednak czy tak samo postępujemy w wie-
rze? Czy wykorzystujemy nasze zdolności i pomysłowość w służbie Bożej, aby kró-
lestwo Pana rozprzestrzeniało się po krańce świata. Bóg potrzebuje naszego sprytu. 
Użyjmy go w dobrej sprawie.

XXVI niedziela zwykła
Am 6,1a.4-7; Ps 146; 1 Tm 6,11-16; Łk 16,19-31

O jakie skarby zabiegamy? „Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubo-
gim, aby was swoim ubóstwem ubogacić”. Czy rzeczywiście na co dzień liczy się 
dla nas królestwo Boże? Czy staramy się przede wszystkim spełniać wolę Boga? 
A może jednak zabiegamy o pieniądze, luksus i wygodę? Nie wolno nam zapomi-
nać, że przyjdzie czas, kiedy będziemy zbierać plony naszego postępowania. Jeśli 
nie teraz, to wtedy, gdy ostatecznie spotkamy się z Bogiem.
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XXVII niedziela zwykła
Ha 1,2-3; 2,2-4; Ps 95; 2 Tm 1,6-8.13-14; Łk 17,5-10

Trudno jest czasem trwać przy Bogu... Kiedy wszystko przebiega pomyślnie, trwa-
nie przy Panu napełnia serce radością. Ale sprawdzianem naszej wiary jest bycie 
przy Nim, gdy przeżywamy trudności. On jednak chce, byśmy wytrwale znosili 
przeciwności losu dla Jego imienia, aby mógł nas kiedyś nagrodzić spotkaniem 
w niebie.

XXVIII niedziela zwykła
2 Krl 5,14-17; Ps 98; 2 Tm 2,8-13; Łk 17,11-19

Dzisiaj Bóg chce nas uzdrowić z naszego „trądu”. Chce nam pokazać, że trudno-
ści znoszone dla Ewangelii przynoszą prawdziwe uzdrowienie z grzechu i słabo-
ści, czyniąc nas nowymi ludźmi. Czy jednak będziemy gotowi podziękować za 
to Bogu i uwielbić Jego miłosierdzie? Czy potrafimy dostrzec, że Pan jest w nas 
źródłem zdrowia i życia?

XXIX niedziela zwykła
Wj 17,8-13; Ps 121; 2 Tm 3,14-4,2; Łk 18,1-8

Wiara w Boga jest walką, pouczaniem, podnoszeniem na duchu... Nieustannym 
wznoszeniem rąk do Pana. O naszą wiarę musimy nieustannie zabiegać i trosz-
czyć się, szukać wsparcia u tych, którzy także szukają Boga. Wtedy On wysłucha 
wszystkich naszych próśb i zaspokoi nasze potrzeby. Oby nas zastał wierzącymi, 
gdy przyjdzie.

XXX niedziela zwykła
Syr 35,12-14.16-18; Ps 34; 2 Tm 4,6-9.16-18; Łk 18,9-14

„Boże, miej litość dla mnie, grzesznika”. Najprostsza i najbliższa naszemu sercu 
modlitwa. Odkrywa prawdę o nas, ale pozwala też Bożemu miłosierdziu zadziałać 
w nas. Bo Pan może przyjść ze swoją mocą i przenikać nasze życie tylko wtedy, gdy 
odkryjemy i uznamy swoją małość. Wtedy Ten, który zawsze towarzyszy słabymi 
potrzebującym, i nam okaże swoją łaskę.
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Uroczystość Wszystkich Świętych
Ap 7,2-4.9-14; Ps 24; 1 J 3,1-3; Mt 5,1-12a

„Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu?”. Tak bardzo chcie-
libyśmy, by Jezus do nas powiedział: błogosławieni. By Jego aniołowie opieczęto-
wali nasze czoła w dniu sądu. Czy to jest po ludzku możliwe? Bóg w swojej nie-
skończonej miłości czyni nas swoimi dziećmi. Dał nam swojego Syna – Baranka, 
byśmy, opłukani Jego krwią, mogli Go kiedyś oglądać twarzą w twarz. Wystarczy, 
że w Nim złożymy nadzieję.

XXXI niedziela zwykła
Mdr 11,22-12,2; Ps 145; 2 Tes 1,11-2,2; Łk 19,1-10

Dziś Jezus chce wymówić nasze imię, tak jak dwa tysiące lat temu zawołał: „Za-
cheuszu!”. Chce zagościć w domu naszego serca, nawiedzić je i uzdrowić. On chce, 
byśmy u Niego szukali mocy i siły, byśmy – Nim umocnieni – szli przemieniać 
świat, czekając na Jego przyjście.

XXXII niedziela zwykła 
2 Mch 7,1-2.9-14; Ps 17; 2 Tes 2,16-3,5; Łk 20,27-38

Gdy w życiu codziennym doświadczamy trudów, przeciwności i prześladowań, wy-
stawiamy na próbę naszą wiarę. Trwanie w wierze oznacza wtedy często znoszenie 
przykrych słów czy nawet kpin. Jezus uczy nas jednak cierpliwości i nadziei. Nasza 
siła tkwi w wierze, w prawdzie, że wszelkie doczesne trudności wynagrodzi nam 
radość zmartwychwstania. Warto znosić codzienne trudy wiary, by ostatecznie 
w wieczności być razem z Panem.

XXXIII niedziela zwykła 
Ml 3,19-20a; Ps 98; 2 Tes 3,7-12; Łk 21,5-19

W oczekiwaniu na ostateczne przyjście Pana trzeba umieć właściwie żyć. Bóg ocze-
kuje od nas sprawiedliwości i odpowiedzialności, troski nie tylko o swoje dobro, ale 
i o dobro innych. Jednak przede wszystkim pragnie tego, byśmy dawali świadectwo 
wiary w codziennym życiu, wobec braci w wierze i wobec tych, którzy będą nas 
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prześladować. Niech cały świat pozna, że z ufnością oczekujemy przyjścia Pana 
i wiemy, że On nas ocali.

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
2 Sm 5,1-3; Ps 122; Kol 1,12-20; Łk 23,35-43

Wielu stało pod krzyżem Jezusa… Tłum stał i patrzył, członkowie Wysokiej Rady, 
żołnierze, a nawet jeden z ukrzyżowanych razem z Nim szydzili z Niego. Tylko 
„dobry łotr” potrafił w Chrystusie, odartym ze wszystkiego i zupełnie bezbronnym, 
zobaczyć Boga i uwierzyć w Jego miłosierdzie. Czy Jezus rzeczywiście jest Królem 
i Panem naszego życia? Czy może powiedzieć do nas jak do pokornego złoczyńcy: 
„Dziś będziesz ze Mną w raju”.


