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VIII niedziela zwykła
2 marca 2014
Iz 49,14-15; ps 62; 1 Kor 4,1-5; Mt 6,24-34

Bóg nigdy nie opuszcza człowieka. Jesteśmy bezpieczni, pozostając pod Bożą 
opieką. Musimy tylko na pierwszym miejscu postawić Boga i troskę o losy Jego 
królestwa. Wtedy nasze życie, praca i troska o chleb powszedni nabiorą wartości 
wiecznych. Wtedy – kiedy przyjdzie Pan, aby sądzić ludy – każdy otrzyma od Boga 
pochwałę.

I niedziela wielkiego postu
9 marca 2014
Rdz 2,7-9; 3,1-7; ps 51; Rz 5,12-19; Mt 4,1-11

Ludzka natura została skażona przez grzech nieposłuszeństwa pierwszych ludzi. 
Wąż ich zwiódł, bo nie zapamiętali dobrze, jak brzmiały Boże nakazy, nie słuchali 
uważnie Bożego słowa i nie byli w stanie go wypełnić. Chrystus dał nam siłę zwy-
cięstwa nad złem przez swoje posłuszeństwo, przykład życia i triumf krzyża. Przy-
szedł na ziemię, aby nauczyć nas, jak mamy opierać się pokusom łatwego zdobycia 
chleba, powodzenia i władzy.

II niedziela wielkiego postu
16 marca 2014
Rdz 12,1-4a; ps 33; 2 tm 1,8b-10; Mt 17,1-9

Abraham stał się błogosławieństwem dla wszystkich ludzi, ponieważ bezgranicznie 
zaufał Bogu i wypełnił jego polecenia. Do takiej samej postawy zachęca nas św. 
Paweł, wzywając, abyśmy – wzorem apostołów – wzięli „udział w trudach i prze-
ciwnościach znoszonych dla Ewangelii”. Mimo że nie widzimy w pełni chwały 
Chrystusa, mamy być ludźmi zawierzenia, abyśmy również mogli stać się błogo-
sławieństwem dla innych.

III niedziela wielkiego postu
23 marca 2014
wj 17,3-7; ps 95; Rz 5,1-2.5-8; J 4,5-42

Od dnia chrztu płynie w nas źródło wody żywej, która obmywa to, co grzeszne, 
i daje życie dziecka Bożego. Zapowiedzią tego źródła była woda ze skały, woda, 
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którą na prośbę Mojżesza dał Bóg na pustyni ludowi wybranemu. W rozmowie 
z Samarytanką Jezus ukazuje rzeczywistość, jaką niesie ze sobą dar chrztu: otrzy-
maliśmy w nim za darmo łaskę Boga i dar Ducha Świętego. Dzięki nim możemy 
oddawać Bogu cześć w Duchu i prawdzie.

IV niedziela wielkiego postu
30 marca 2014
1 sm 16,1b.6-7.10-13a; ps 23; Ef 5,8-14; J 9,1-41

Przez chrzest zostaliśmy powołani do życia w światłości Chrystusa. Grzech zaciem-
nia światło, a każdy z nas nosi w sobie tego skutki, dlatego też jest ślepy i niewido-
my. Dzięki wielkopostnej pokucie możemy odrzucić to, co jest naszą ciemnością, 
i powrócić do światła. 

V niedziela wielkiego postu
6 kwietnia 2014
Ez 37,12-14; ps 130; Rz 8,8-11; J 11,1-45

Jezus, wskrzeszając Łazarza, objawia się jako Pan życia i śmierci. W Nim spełnia się 
zapowiedź proroka Ezechiela, że Bóg wydobędzie nas z grobów i obdarzy swoim 
duchem nasze śmiertelne ciała. W sakramencie chrztu otrzymaliśmy Ducha Świę-
tego, przez co śmierć nie ma nad nami władzy. W Chrystusie mamy już bowiem 
nadzieję życia wiecznego.

niedziela palmowa Męki pańskiej
13 kwietnia 2014
Iz 50,4-7; ps 22; Flp 2,6-11; Mt 26,14-27,66

Prorok Izajasz zapowiada mękę i śmierć Mesjasza – Tego, który umiłował swój lud. 
To z miłości do każdego z nas Jezus uniżył samego siebie i poniósł nasze grzechy 
na drzewo krzyża. Przez swoją śmierć stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla 
wszystkich, którzy Go słuchają. I to On otwiera nasze uszy na swoje słowo.


