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Uroczystość Najświętszej Trójcy – 7 czerwca 2009
Pwt 4, 32-34.39-40
Ps 33
Rz 8, 14-17
Mt 28, 16-20
Jesteśmy ludem wybranym przez Pana. Ten sam Bóg – w Trójcy Jedyny, działał 
cuda w historii Izraela, przemawiał przez proroków, dokonał dzieła zbawienia, 
a dziś uświęca nas i działa w swoim Kościele. Otwórzmy nasze uszy i serca na 
słowo Boga i oddawajmy chwałę Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – 11 czerwca 2009
Wj 24, 3-8
Ps 116B
Hbr 9, 11-15
Mk 14, 12-16.22-26
W dzisiejszej liturgii Bóg przypomina nam o swojej szczególnej obecności 
w sakramentach. W nich Bóg spotyka się z nami. Obchodząc dziś uroczy-
stość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, chciejmy pamiętać, że każ-
da Eucharystia jest pamiątką męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystu-
sa, a Krwią Chrystusa jest przypieczętowane nowe i wieczne przymierze, 
w którym możemy mieć swój udział.

XI Niedziela zwykła – 14 czerwca 2009
Ez 17, 22-24
Ps 92
2 Kor 5, 6-10
Mk 4, 26-34
W czasie każdej Eucharystii na glebę naszych serc pada ziarno słowa Boże-
go. Bóg daje nam wzrost i sprawia, że możemy owocować. Naszym zada-
niem jest otworzyć się na ten Boży dar.

XII Niedziela zwykła – 21 czerwca 2009
Job 38, 1.8-11
Ps 107
2 Kor 5, 14-17
Mk 4, 35-41
Jezus nie tylko nauczał w przypowieściach, także Jego czyny są swego ro-
dzaju „przypowieścią”. Cuda Jezusa są dla nas znakiem potęgi Boga. W ży-
ciu Hioba i w życiu Apostołów Bóg działał wbrew wszelkiej ludzkiej logice 
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i okazywał swą moc. Nas wszystkich zachęca dziś Bóg, abyśmy stali się 
nowym stworzeniem i trwali w Chrystusie.

XIII Niedziela zwykła – 28 czerwca 2009
Mdr 1, 13-15; 2, 23-24
Ps 30
2 Kor 8, 7.9.13-15
Mk 5, 21-43
W Bogu jest nasze wybawienie. On ma moc, by nas uzdrawiać i oczysz-
czać z grzechów. On jest Panem życia i śmierci. Otwierajmy nasze serca 
na słowo Boga, który dla nas zwyciężył śmierć i wysławiajmy Go za dar 
zbawienia i nowego życia.

***

XXIII Niedziela zwykła – 6 września 2009
Iz 35, 4-7a
Ps 146
Jk 2, 1-5
Mk 7, 31-37
Otwórzmy nasze uszy i serca na słowa dzisiejszej liturgii. Cuda, które czynił Je-
zus, możemy dostrzec także w dzisiejszych czasach. Bóg wypełnia swoje obiet-
nice, uzdrawia chorych, umacnia słabych, czyni to, co po ludzku niemożliwe.

XXIV Niedziela zwykła – 13 września 2009
Iz 50, 5-9a
Ps 116A
Jk 2, 14-18
Mk 8, 27-35
W liturgii Bóg przemawia do nas jasno i bezpośrednio. Wyrazem Jego bez-
warunkowej miłości do człowieka było wydanie Swojego Syna na mękę 
i śmierć na krzyżu. Od nas Bóg oczekuje otwarcia na Jego słowo i pełnienia 
Jego nauki, gdyż wiara winna być połączona z uczynkami.

XXV Niedziela zwykła – 20 września 2009
Mdr 2, 12.17-20
Ps 54
Jk 3, 16-4, 3
Mk 9, 30-37
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Jezus przyszedł na świat, aby służyć, stanął po stronie słabych i uciśnionych. 
To nie władza i bogactwo są miarą wielkości człowieka, ale jego otwarcie na 
Boga i pełnienie czynów miłosierdzia.

XXVI Niedziela zwykła – 27 września 2009
Lb 11, 25-29
Ps 19
Jk 5, 1-6
Mk 9, 38-43.45.47-48 
Bóg jest dawcą wszelkich darów i udziela ich każdemu tak, jak chce. Jeśli 
otwieramy się na Boże słowo i działanie, stajemy się dobrymi narzędziami 
w Jego rękach. Wówczas Duch Święty w nas działa, uzdalnia do pełnienia 
Bożej woli i prowadzi do świętości.

XXVII Niedziela zwykła – 4 października 2009
Rdz 2, 18-24
Ps 128
Hbr 2, 9-11
Mk 10, 2-16 
Bóg zachęca nas dzisiaj, abyśmy powierzali Mu wszystko, nawet to, o co 
nie ośmielamy się prosić. Każda rzeczywistość ludzkiego życia do Niego 
należy. Bóg obdarowuje nas swoją miłością, która ma moc, by nasze życie 
przemieniać i udoskonalać. 

XXVIII Niedziela zwykła – 11 października 2009
Mdr 7, 7-11
Ps 90
Hbr 4, 12-13
Mk 10, 17-30
Bóg jest dawcą prawdziwej mądrości. Ona jest wielkim skarbem, sprawia, 
że właściwie dostrzegamy wartość wszystkich rzeczy w życiu. Prawdziwa 
mądrość polega na słuchaniu i zachowywaniu Bożej nauki, na naśladowaniu 
Jezusa. Otwierajmy nasze serca na Boże słowo, które jest żywe i skuteczne, 
zdolne osądzić nasze pragnienia i myśli.

XXIX Niedziela zwykła – 18 października 2009
Iz 53, 10-11
Ps 33
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Hbr 4, 14-16
Mk 10, 35-45
Ceną naszego zbawienia jest męka i śmierć Chrystusa. On przyszedł, aby 
służyć i oddać za nas w ofierze swoje życie. Naszym zadaniem jest dawanie 
świadectwa, że naśladowanie Jezusa to nie szukanie wielkości i władzy, lecz 
pokorna służba i zaufanie Bogu.

XXX Niedziela zwykła – 25 października 2009
Jr 31, 7-9
Ps 126
Hbr 5, 1-6
Mk 10, 46-52
Bóg ma moc, by przemieniać nasze życie, by czynić rzeczy niemożliwe, by 
odmieniać bieg historii. Dowodem na to jest cała historia zbawienia, także 
wydarzenia, o których dziś usłyszymy w Liturgii Słowa. Bóg czyni dla nas 
wielkie rzeczy, możemy więc cieszyć się i radować.

lub Rocznica poświęcenia własnego kościoła – 25 października 2009
1 Krl 8, 22-23.27-30
Ps 84
1 P 2, 4-9
J 2, 13-22
Świątynia jest szczególnym miejscem naszego spotkania z Bogiem. Ilekroć 
gromadzimy się tu jako wspólnota Kościoła, tylekroć możemy być pewni, 
że Bóg jest obecny pośród nas. Przez Jezusa – jedynego Pośrednika zanosi-
my wówczas nasze wspólne modlitwy do Boga.

Uroczystość wszystkich Świętych – 1 listopada 2009
Ap 7,2-4.9-14
Ps 24
1 J 3,1-3
Mt 5,1-12a 
Błogosławiony, czyli szczęśliwy, co innego znaczy w rozumieniu ludzkim, a 
co innego w rozumieniu Bożym. Jedyną przyczyną naszego szczęścia winno 
być to, że Bóg pierwszy nas umiłował i zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. 
Poprzez dzisiejszą uroczystość Wszystkich Świętych Bóg zapewnia nas, że 
w niebie czeka wielka nagroda, w której święci już uczestniczą. 
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XXXII Niedziela zwykła – 8 listopada 2009
1 Krl 17,10-16
Ps 146
Hbr 9,24-28
Mk 12,38-44 
Wsłuchując się w słowa dzisiejszej liturgii, spróbujmy dostrzec fakt, że Boży 
osąd ludzkich czynów jest często bardzo różny od naszej ludzkiej oceny. 
Dobry uczynek wdowy z Sarepty Sydońskiej, która nakarmiła proroka Elia-
sza i grosz wrzucony do skarbony są o wiele więcej warte niż dzielenie się z 
ludźmi tym, co nam zbywa. Sam Bóg podzielił się z nami tym, co miał naj-
cenniejszego – z miłości do ludzi wydał na śmierć swojego jedynego Syna.

XXXIII Niedziela zwykła – 15 listopada 2009
Dn 12,1-3
Ps 16
Hbr 10,11-14.18
Mk 13,24-32  
Gdy usiłujemy wyobrazić sobie koniec czasów i Sąd Ostateczny, napoty-
kamy poważne trudności. Właściwym wydarzeniem, którego oczekujemy 
i na które się przygotowujemy, jest powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. 
Dzisiejsza Liturgia Słowa, w różnych obrazach przybliża nam te wydarzenia 
i stawia przed nami pytanie: czy jesteśmy gotowi, by spotkać się z przycho-
dzącym Chrystusem?

Jezusa Chrystusa Króla wszechświata – 22 listopada 2009
Dn 7,13-14
Ps 93
Ap 1,5-8
J 18,33b-37  
Panowanie Jezusa nie ma w sobie nic z ziemskiej władzy; opiera się na 
potędze prawdy i miłości. Chrystus króluje jako Ukrzyżowany, przyjmuje 
władzę, przyjmując krzyż. Przyszedł na świat, aby dać świadectwo praw-
dzie, uwolnić nas od grzechów i dać nam możliwość udziału w Bożym 
Królestwie.


