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XXIII niedziela zwykła
7 września 2014
Ez 33,7-9; Ps 95; rz 13,8-10; Mt 18,15-20
Upomnienie braterskie, udzielone z miłością, życzliwością i troską, jest zawsze uczyn-
kiem miłości wobec bliźnich. Bóg powoływał proroków Starego Testamentu do upo-
minania narodu wybranego – tak, aby nie porzucał Bożych dróg i aby przestrzegał 
prawa. Chrystus zlecił ten obowiązek Kościołowi, a więc każdemu z nas. Powinniśmy 
więc upominać innych, a także z wdzięcznością przyjmować upomnienia.

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
Niedziela, 14 września 2014
lb 21,4b-9; Ps 78; Flp 2,6-11; J 3,13-17
Krzyż jest znakiem naszej wiary w Chrystusa umarłego i zmartwychwstałego. Nie 
jest to znak łatwy; dla wielu był znakiem hańby. A jednak to na nim Chrystus 
dokonał dzieła zbawienia, to On uzdrawia nasze rany, uwalnia nas od grzechu 
i śmierci. Dzięki Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu otrzymujemy życie wiecz-
ne. Dla tych, którzy mają odwagę przyznać się do krzyża, staje się on więc znakiem 
nadziei i zwycięstwa.

XXV niedziela zwykła
21 września 2014
Iz 55,6-9; Ps 145; Flp 1,20-27; Mt 1,1-16
Bóg umiłował nas, gdy jeszcze byliśmy grzesznikami. Powołuje każdego w czasie, 
który uzna za właściwy – nie nasza to rzecz rozumieć, dlaczego wybiera taki, a nie 
inny czas i miejsce. Bóg ma swoje plany i kocha każdego człowieka niezależnie 
od jego postępowania – chce każdego z nas obdarować zbawieniem. Naszą łaską 
i przywilejem jest to, że już zostaliśmy zaproszeni do winnicy Bożej – Kościoła. 
Przez swoje życie, pracę, modlitwę mamy wypełniać powołanie chrześcijańskie. 
Każdy czas i każda praca mają nas zbliżać do Chrystusa.

XXVI niedziela zwykła
28 września 2014
Ez 18,25-28; Ps 25; Flp 2,1-11; Mt 21,28-32
W wypełnianiu woli Boga ważne są nie deklaracje, ale czyny, pokorne zaufanie 
Chrystusowi, zaufanie, którego mamy uczyć się z postawy celników i grzeszników. 
Bóg zawsze czeka na nawrócenie i przygarnia do siebie tych, którzy – uznając swoje 
winy – odnajdują drogę do Niego.
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XXVII niedziela zwykła
5 października 2014
Iz 5,1-7; Ps 80; Flp 4,6-9; Mt 21,33-43
Naród izraelski był wybraną Bożą winnicą. Podobnie my, członkowie Kościoła, 
jesteśmy wybrani i powołani do wierności Bogu. Izrael został odrzucony, bo nie 
przyniósł plonu wiary i miłości oraz nie przyjął Bożego Syna – Mesjasza. Jest 
to przestroga dla nas, abyśmy nie zaniedbywali słuchania Ewangelii i wypełniania 
jej w życiu.

XXVIII niedziela zwykła
12 października 2014
Iz 25,6-10a; Ps 23; Flp 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14
Bóg przygotował ucztę, na którą zaprosił każdego z nas. Jest gotów zaspokoić 
wszystkie nasze potrzeby, bo wszystko możemy w Tym, który nas umacnia. Owym 
umocnieniem jest udział w Eucharystii, będący zapowiedzią uczty mesjańskiej, 
czyli zbawienia. Wsłuchując się w słowo Boga, kierowane dzisiaj do nas, przygo-
towujemy się na wieczne spotkanie z Nim tam, gdzie raz na zawsze zostaną znisz-
czone śmierć i grzech.

XXIX niedziela zwykła
19 października 2014
Iz 45,1.4-6; Ps 96; 1 tes 1,1-5b; Mt 22,21
Zostaliśmy powołani do tego, aby niosąc światu wartości chrześcijańskie, nieść 
mu tym samym nadzieję, jaką sami otrzymujemy od Boga. Całym swoim życiem 
mamy się przyczyniać do uświęcania świata – być narzędziem w ręku Boga dla 
dobra wszystkich.

XXX niedziela zwykła
26 października 2014
Wj 22,20-26; Ps 18; 1 tes 1,5c-10; Mt 22,34-40
Miłość Boga i bliźniego jest najważniejszym przykazaniem, które zostało nadane za 
pośrednictwem Mojżesza ludowi Starego Przymierza. Powtórzone przez Chrystusa, 
a tym samym rozszerzone na wszystkich wierzących, nie może pozostać pustym 
zapisem. Wzorem pierwszych chrześcijan, spełniając uczynki miłości, dajemy świa-
dectwo temu, że nasza wiara jest silna i żywa.
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Wszystkich Świętych
1 listopada 2014
ap 7,2-4.9-14; Ps 24,1-2.3-4ab.5-6; 1 J 3,1-3; Mt 5,1-12a
Czytany dziś fragment z Apokalipsy św. Jana przedstawia porywającą wizję nieba, 
gdzie cześć Bogu oddają święci ze wszystkich ludów i narodów. Psalmista wyznaje, 
że w obecności Boga stają ci, którzy mają czyste serca. O zjednoczeniu z Bogiem 
w niebie mówi też św. Jan – wiemy, że będziemy podobni do Boga. Ewangelia przy-
nosi fragment Kazania na górze. Błogosławieni, czyli szczęśliwi są ci, na których 
czeka wielka nagroda w niebie.

XXXII niedziela zwykła
9 listopada 2014
Mdr 6,12-16; Ps 63,2.3-4.5-6.7-8; 1 tes 4,13-18; Mt 25,1-13
Dzisiejsze pierwsze czytanie stanowi pochwałę postawy człowieka szukającego 
Bożej mądrości. W psalmie responsoryjnym będziemy wyrażać nasze pragnienie 
przebywania blisko Boga. Drugie czytanie umacnia w nas nadzieję zmartwych-
wstania. W Ewangelii Jezus przyrównuje królestwo niebieskie do dziesięciu panien 
wychodzących na spotkanie oblubieńca. Zachęca nas do nieustannego oczekiwania 
na Jego przyjście.

XXXIII niedziela zwykła
16 listopada 2014
Prz 31,10-13.19-20.30-31; Ps 128,1-2.3.4-5; 1 tes 5,1-6; Mt 25,14-30
W pierwszym czytaniu usłyszymy dziś fragmenty hymnu o dzielnej niewieście, wzo-
rze nie tylko dla izraelskich kobiet. W psalmie responsoryjnym będziemy wyznawać, 
że prawdziwe szczęście polega na posłuszeństwu Bogu. Ewangeliczna przypowieść 
o talentach skłania do zastanowienia się nad wykorzystaniem darów Bożych. We 
fragmencie Listu do Tesaloniczan św. Paweł uprzedza, że dzień Pański przyjdzie nie-
spodziewanie; chrześcijanie powinni być zawsze gotowi na jego przyjście.

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
23 listopada 2014
Ez 34,11-12.15-17; Ps 23,1-2a.2b-3.5.6; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46
W uroczystość Chrystusa Króla liturgia słowa przynosi najpierw piękny obraz 
Boga – Pasterza, troszczącego się o swoje owce i sprawującego nad nimi sąd. Odpo-
wiedzią na te słowa jest Psalm 121 wyznający wdzięczność za Bożą opiekę. Drugie 
czytanie przedstawia wizję czasów, gdy Chrystus, Król Wieków, pokona ostatecznie 
zło i szatana.


