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Uroczystość Najświętszej Trójcy – 18 maja 2008
Wj 34,4b-6.8-9
Ps Dn 3
2 Kor 13,11-13
J 3,16-18
Bóg w Trójcy Jedyny jest Bogiem obecnym i działającym w dziejach świata,
tym, który dokonał dzieła stworzenia, dzieła zbawienia, a teraz nieustannie
działa w swoim Kościele i dokonuje dzieła uświęcenia. Bóg zaprasza nas
w dzisiejszej uroczystości do kontemplacji tego wielkiego misterium i oddania chwały Trójcy Świętej.
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – 22 maja 2008
Pwt 8,2-3.14b-16a
Ps 147b
1 Kor 10,16-17
J 6,51-58
Gdy Kościół sprawuje Ofiarę Eucharystyczną, uobecnia wielkie dzieło
zbawienia, dzięki któremu żyje: śmierć Jezusa na krzyżu i Jego zmartwychwstanie. Dzisiejsza liturgia jest dla każdego z nas zachętą, by przyjmować
Eucharystię – Ciało i Krew Pańską i oddawać cześć Chrystusowi, który
daje nam Siebie w tym sakramencie.
VIII Niedziela Zwykła – 25 maja 2008
Iz 49,14-15
Ps 62
1 Kor 4,1-5
Mt 6,24-34
W dzisiejszych czytaniach Bóg zapewnia nas, że troszczy się o wszystkie
nasze potrzeby. On nigdy nie pozostawia nas samymi, jest stale obecny
i działa w życiu każdego z nas. Niech dzisiejsza Liturgia Słowa będzie dla
nas zachętą, by troszczyć się o sprawy Królestwa Bożego, bo wszystko inne
będzie nam dane od Boga.
IX Niedziela Zwykła – 1 czerwca 2008
Pwt 11,18.26-28
Ps 31
Rz 3,21-25a.28
Mt 7,21-27
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Tylko wówczas naprawdę słuchamy słów Jezusa, jeśli poruszają one nasze
serca i prowadzą do przemiany życia. Nie można wobec nich pozostać
obojętnym. Do każdego z nas należy wybór, czy dom naszego życia chcemy budować na piasku, czy na trwałym fundamencie, którym jest Jezus.
X Niedziela Zwykła – 8 czerwca 2008
Oz 6,3-6
Ps 50
Rz 4,18-25
Mt 9,9-13
Dzisiejsza Liturgia Słowa zawiera zachętę: „Dołóżmy starań, aby poznać
Pana”. Jest ona skierowana do wszystkich bez wyjątku, nawet celnicy
i grzesznicy słyszeli od Jezusa wezwanie, by pójść za Nim. Otwórzmy nasze serca na kierowane do nas teraz Słowo Boże, abyśmy poznawali, co jest
wolą Bożą i z Jego pomocą to wypełniali.
XI Niedziela Zwykła – 15 czerwca 2008
Wj 19,1-6a
Ps 100
Rz 5,6-11
Mt 9,36-10,8
Bóg sam troszczy się o swój lud, posyła proroków i Apostołów, by głosili Jego słowo, a przez Chrystusa dokonuje dzieła pojednania. Bóg chce,
byśmy byli Jego owcami, Jego szczególną własnością, królestwem kapłanów i ludem świętym, by nasza wola i nasze czyny były poddane Jego
przykazaniom.
XII Niedziela Zwykła – 22 czercwa 2008
Jr 20,10-13
Ps 69
Rz 5,12-15
Mt 10,26-33
Jako uczniowie Chrystusa jesteśmy powołani do tego, by całemu światu
głosić prawdę o Nim. Mimo iż głoszenie Bożej nauki napotyka w świecie
sprzeciw, On sam uzdalnia nas do wypełniania tej misji. Nigdy nie pozostawia nas samymi i daje obietnicę nieba dla tych, którzy wiernie będą wypełniać Jego przykazania.

19

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła – 29 czerwca 2008
Dz 12,1-11
Ps 34
2 Tm 4,6-9.17-18
Mt 16,13-19
Apostołowie Piotr i Paweł, których uroczystość dziś obchodzimy, są dla nas
wzorem wiary w Jezusa Chrystusa. Nie wahali się ponosić cierpień i prześladowań, wyznawszy raz w swoim życiu, że Jezus jest Mesjaszem, ich Panem
i Mistrzem. Wsłuchując się w słowa dzisiejszych czytań, przypatrzmy się
wzorowi życia, który dają nam Apostołowie, abyśmy i my mogli stać się
świadkami Chrystusa.
XIV Niedziela Zwykła – 6 lipca 2008
Za 9,9-10
Ps 145
Rz 8,9.11-13
Mt 11,25-30
Naśladowanie Chrystusa jest trudne, lecz Bóg sam uzdalnia nas do tego.
Nie dźwigamy krzyża sami wśród przeciwności życia, lecz to Bóg umacnia
nas swą łaską i pokrzepia w drodze. Wsłuchajmy się w treść dzisiejszej liturgii i przyjmijmy słowo umacniające nas w podążaniu za Chrystusem.
XXIII Niedziela Zwykła – 7 września 2008
Ez 33,7-9
Ps 95
Rz 13,8-10
Mt 18,15-20
Dzisiejsza Liturgia Słowa zachęca nas, abyśmy uważnie słuchali napomnień
Pana i wypełniali Jego przykazania. Nie możemy się jednak ograniczać tylko
do troski o własne zbawienie. Słowem Bożym mamy się dzielić z innymi,
upominać, zachęcać do dobrego postępowania, dawać przykład i miłować
wszystkich jak braci.
Święto Podwyższenia Krzyża – 14 września 2008
Lb 21,4b-9
Ps 78
Flp 2,6-11
J 3,13-17
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Krzyż Chrystusa jest znakiem zwycięstwa i chwały. Na krzyżu Jezus doskonale wypełnił wolę Ojca: złożył ofiarę z samego siebie i zwyciężył śmierć.
Z krzyża Jezus przyciąga wszystkich do siebie i ukazuje pewną drogę
zbawienia.
XXV Niedziela Zwykła – 21 września 2008
Iz 55,6-9
Ps 145
Flp 1,20c-24.27a
Mt 20,1-16a
Dzisiejsze czytania mówią nam o Bogu, który jest dobry, miłosierny, sprawiedliwy, przebaczający grzechy, bliski wszystkim, którzy Go wzywają. On
chce być zawsze obecny w życiu każdego z nas, jak o tym pisze św. Paweł
w Liście do Filipian. Prośmy Pana, aby otworzył nasze serca, abyśmy uważnie słuchali Jego słów.
XXVI Niedziela Zwykła – 28 września 2008
Ez 18,25-28
Ps 25
Flp 2,1-11
Mt 21,28-32
Działanie Boga związane z Jego miłosierdziem, nie ma nic wspólnego ze
sprawiedliwością w pojęciu ludzkim. Każdy z nas jest człowiekiem grzesznym, dlatego wszyscy potrzebujemy Bożego miłosierdzia i przebaczenia.
Aby je otrzymać, potrzebne jest nawrócenie i pójście za głosem Bożym.
XXVII Niedziela Zwykła – 5 października 2008
Oz 6,3-6
Ps 50
Rz 4,18-25
Mt 9,9-13
Kilkakrotnie w dzisiejszych czytaniach i psalmie pojawia się obraz winnicy,
o którą troszczy się dobry gospodarz – Bóg, lecz mimo to ona nie wydaje
spodziewanych owoców. My wszyscy jesteśmy powołani do tego, by przynosić owoc w winnicy Pańskiej: owoc w postaci naszego nawrócenia, dobrego życia i postępowania według przykazań Pana.
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XXVIII Niedziela Zwykła – 12 października 2008
Iz 25,6-10a
Ps 23
Flp 4,12-14.19-20
Mt 22,1-14
Obraz uczty mesjańskiej, pojawiający się w dzisiejszych czytaniach, jest znakiem rzeczywistości, do której wszyscy jesteśmy powołani. Bóg zaprasza
nas na ucztę w Swoim Królestwie. On chce zaspokoić każdą naszą potrzebę, już teraz przygotowuje dla nas pokarm i napój – Ciało i Krew Chrystusa, abyśmy nie ustali w drodze do Niego.
XXIX Niedziela Zwykła – 19 października 2008
Iz 45,1.4-6
Ps 96
1Tes 1,1-5b
Mt 22,15-21
Wezwanie z dzisiejszej Ewangelii, by „oddać Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga” jest skierowane do nas wszystkich.
Żyjemy w świecie, w którym chrześcijanie przez swoją pracę i modlitwę
mają dokonywać zmian na lepsze. Bóg przez każdego z nas chce działać
i przemieniać ten świat.
XXX Niedziela Zwykła – 26 października 2008
Wj 22,20-26
Ps 18
1 Tes 1,5c-10
Mt 22,34-40
Jeśli ktoś miłuje Boga, zachowuje Jego naukę. Wyznacznikiem naszej wiary
nie są słowa, ale czyny zgodne z Bożymi przykazaniami. Największym przykazaniem jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. Motywem miłości bliźniego jest miłość ku Bogu, a ta z kolei sprawdza się w miłości do drugiego
człowieka. Kto naprawdę kocha, chce dla drugiego człowieka tylko dobra.
lub Rocznica poświęcenia świątyni – 26 października 2008
1 Krl 8,22-23.27-30
Ps 84
1P 2,4-9
J 2,13-22
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Chrystus jest kamieniem węgielnym, na którym Bóg zbudował Kościół jako świątynię. Jej żywymi kamieniami są poszczególni wierzący, którzy stanowią „naród
święty” i „królewskie kapłaństwo”. Obchodząc w dniu dzisiejszym uroczystość
poświęcenia naszej świątyni, składajmy Panu Bogu dzięki za dar kościoła-świątyni, w której się modlimy i Kościoła-wspólnoty, w której jest obecny i działa Bóg.
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – 2 listopada 2008
Hi 19,23-27a
Ps 27
1 Kor 15,20-24a.25-28
Łk 23,44-46.50.52-53; 24,1-6a
Nie śmierć jest główną treścią dzisiejszej liturgii, lecz życie: życie nowe, życie dla
Boga i w Bogu, życie wraz z Chrystusem Zmartwychwstałym. Kto naprawdę
przyjmuje prawdę o świętych obcowaniu, ten wierzy również, że nasi bliscy
zmarli i my sami mamy przygotowane przez Jezusa miejsce w domu Ojca.
Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej – 9 listopada 2008
Ez 47,1-2.8-9.12
Ps 46
1Kor 3,9b-11.16-17
J 2,13-22
Obchodząc święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Św. Jana na Lateranie,
zatrzymujemy się w rozważaniu na znaku świątyni. Bazylika Laterańska jest
uważana za „matkę i głowę” wszystkich chrześcijańskich świątyń na świecie. To stąd od wieków płynęło nauczanie następców Chrystusa o prawdzie,
że każdy z nas jest świątynią Boga, w której mieszka Duch Święty. Fundamentem tej świątyni naszego życia ma być Jezus Chrystus.
XXXIII Niedziela Zwykła – 16 listopada 2008
Prz 31,10-13.19-20.30-31
Ps 128
1 Tes 5,1-6
Mt 25,14-30
Każdy z nas otrzymał od Boga uzdolnienia według Jego woli. Naszym zadaniem jest rozpoznać powołanie, które dał nam Bóg i rozwinąć je tak, by
przyniosło obfity owoc. Otwartym sercem wsłuchujmy się w Boże słowo,
abyśmy trwając w Chrystusie mogli przynieść owoc na miarę darów złożonych w nas przez Boga.
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Uroczystość Chrystusa Króla – 23 listopada 2008
Ez 34,11-12.15-17
Ps 23
1 Kor 15,20-26.28
Mt 25,31-46
Dzisiejsza Liturgia Słowa ukazuje nam, że określenie: Królestwo Chrystusa
tylko w niepełny sposób wyraża całe bogactwo rzeczywistości, którą oznacza. Chrystus – odwieczny Syn Boży ma absolutne pierwszeństwo w hierarchii stworzenia. Wszystko zostało stworzone przez Niego i dzięki Niemu
istnieje. On dla nas stał się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał. On jest
sensem świata, dzięki Niemu został ludzkości przywrócony utracony Boży
porządek. On jest tym, który przyjdzie na końcu czasów, by wziąć nas do
siebie.
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