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Niedziela Najświętszej Trójcy – 30 maja 2010
Prz 8,22-31
Ps 8
Rz 5,1-5
J 16,12-15
Zrozumienie tajemnicy Trójcy Świętej przekracza możliwości ludzkiego umysłu.
Bóg jednak szuka obrazów i porównań, by ukazać nam rzeczywistość swojego życia. Otwartym sercem przyjmijmy słowa dzisiejszej liturgii i w Eucharystii oddawajmy chwałę „Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był,
i który przychodzi”.
X Niedziela Zwykła – 6 czerwca 2010
1 Krl 17,17-24
Ps 30
Ga 1,11-19
Łk 7,11-17
Przez swoje czyny Jezus daje świadectwo, że jest naprawdę Zmartwychwstaniem
i Życiem. Jest tym, który ma moc uzdrawiać chorych, wskrzeszać umarłych, przemieniać ludzkie serca. W Nim objawia się miłość Boga pełna miłosierdzia.
XI Niedziela Zwykła – 13 czerwca 2010
2 Sm 12,1.7-10.13
Ps 32
Ga 2,16.19-21
Łk 7,36-8,3
Bóg nie pochwala grzechu, ale przebacza grzesznikom. Domaga się jedynie uznania przez człowieka swojego grzechu i szczerego nawrócenia. Bóg usprawiedliwia
człowieka z własnej woli. Przebacza mu wszystkie grzechy i obdarza swymi darami ze względu na ofiarę krzyżową Jezusa. Usprawiedliwienie jest więc darem i łaską Boga.
XII Niedziela Zwykła – 20 czerwca 2010
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-
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znać, że Jezus jest Panem, powinniśmy także pójść za Nim, za Jego krzyżem. Przyjąć nie tylko radości wiary, lecz także związane z nią uciski. Dopiero wtedy prawdziwie uwielbimy naszego Pana, w jedności Kościoła.
XIII Niedziela Zwykła – 27 czerwca 2010
1 Krl 19,16b.19-21
Ps 16
Ga 5,1.13-18
Łk 9,51-62
„Ty ścieżkę życia mi ukarzesz…” Te słowa psalmisty uwalniają nas od troski o dzień
jutrzejszy. Bóg sam zaplanuje ścieżki naszego życia. Zabiera nas od naszej codzienności, byśmy podjęli służbę Bożą. Daje nam wolność, byśmy mogli w całości oddać się Jego woli. Obyśmy umieli odpowiedzieć bez wahania na wezwanie Pana:
„Pójdź za Mną”.
(wakacje)
XXIII Niedziela Zwykła – 5 września 2010
Mdr 9,13-18b
Ps 90
Flm 9b-10.12-17
Łk 14,25-33
Temu, kto chce iść za Jezusem, stawia On wysokie wymagania: pragnie gotowości wyrzeczenia, gdy będzie tego wymagać służba Bogu, prawidłowej oceny własnych sił i możliwości oraz wyrzeczenia się wszelkiej żądzy posiadania. Od nikogo nie żąda On jednak rzeczy niemożliwych. Jeśli Jezus wzywa kogoś do większego wyrzeczenia, to powołuje go jednocześnie do większej miłości i większego zjednoczenia ze sobą.
XXIV Niedziela Zwykła – 12 września 2010
Wj 32,7-11.13-14
Ps 51
1Tm 1,12-17
Łk 15,1-32
Chrystus przyszedł na świat, by zbawić grzeszników – tę prawdę przekazuje nam
dziś Liturgia Słowa pod wieloma obrazami. Bóg cieszy się z odnalezionej owcy, która wraca do stada, odnalezionej drachmy, z powrotu do domu syna marnotrawnego, z każdego grzesznika, który się nawraca. W przebaczeniu objawia się wielkość
miłości Boga.
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XXV Niedziela Zwykła – 19 września 2010
Am 8,4-7
Ps 113
1 Tm 2,1-8
Łk 16,1-13
Jak ubóstwo samo z siebie nie jest cnotą, tak bogactwo nie jest automatycznie występkiem. Niesie jednak ze sobą niebezpieczeństwo żądzy posiadania. Dzisiejsza
Liturgia Słowa zachęca nas, byśmy byli ludźmi pokornymi, otwartymi na łaskę
Boga, gotowymi przyjąć i ubogacić się nauką Jezusa.
XXVI Niedziela Zwykła – 26 września 2010
Am 6,1a.4-7
Ps 146
1 Tm 6,11-16
Łk 16,19-31
Wskazania zawarte w dzisiejszej Liturgii Słowa dotyczą nas wszystkich. Każdy
z nas jest wezwany, by nie przywiązywać się do bogactw tego świata lecz czynić
miłosierdzie i podążać w życiu za tym, co dobre. Bóg wzywa nas, byśmy walczyli w dobrych zawodach o wiarę i zdobyli obiecaną nagrodę, którą jest życie
wieczne.
XXVII Niedziela Zwykła – 3 października 2010
Ha 1,2-3;2,2-4
Ps 95
2 Tm 1,6-8.13-14
Łk 17,5-10
„Przymnóż nam wiary” – prosili Apostołowie Jezusa, gdy z przerażeniem stwierdzali, że nie dorastają do stawianych im wymagań. Wraz z nimi prośmy i my:
„Przymnóż nam wiary”, gdy spotykają nas różnorodne doświadczenia, gdy trzeba z odwagą dać świadectwo prawdzie o Jezusie, gdy trzeba przebaczyć, gdy trzeba z pokorą służyć. Módlmy się słowami: „Przymnóż nam wiary”, aby nasza wiara
była jednocześnie wiernością i zaufaniem Bogu.
XXVIII Niedziela Zwykła – 10 października 2010
2 Krl 5,14-17
Ps 98
2 Tm 2,8-13
Łk 17,11-19
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Dzisiejsza Liturgia Słowa zachęca nas do postawy wdzięczności wobec Boga
za wielkie dary, które od Niego otrzymujemy. Bóg jest tym, który czyni cuda,
uzdrawia, obdarza wiarą, uzdalnia do znoszenia przeciwności. Wielkie łaski Boga
są w życiu udziałem każdego z nas, dlatego wraz z psalmistą śpiewajmy: „Pan Bóg
okazał ludom swe zbawienie”.
XXIX Niedziela Zwykła – 17 października 2010
Wj 17,8-13
Ps 121
2 Tm 3,14-4,2
Łk 18,1-8
Liturgia Słowa dnia dzisiejszego uczy nas, że wiara jest darem i zadaniem danym
nam od Boga. Mamy w niej wzrastać poprzez poznawanie Pisma Świętego i osobistą relację z Bogiem na modlitwie. Dlatego wsłuchujmy się otwartym sercem
w słowa Boga skierowane dziś do nas i trwajmy na modlitwie wraz ze wspólnotą Kościoła.
XXX Niedziela Zwykła – 24 października 2010
Syr 35,12-14.16-18
PS 34
2 Tm 4,6-9.16-18
Łk 18,9-14
Bóg nie ocenia człowieka według zamożności lecz według szczerości serca. On spogląda w serce człowieka i dostrzega jego pokorę i uniżenie. Pan jest blisko ludzi
skruszonych w sercu, wysłuchuje ich modlitw i im błogosławi.
Rocznica poświęcenia własnego kościoła – 31 października 2010
1 Krl 8,22-23.27-30
1 Kor 3,9b-11.16-17
Łk 19,1-10
Świątynia, to miejsce spotkania człowieka z Bogiem. Tu Bóg wysłuchuje nasze modlitwy oraz przebacza nam grzechy. Świątynią jest także człowiek, w którym mieszka Duch Boży. Obchodząc w dniu dzisiejszym uroczystość poświęcenia naszej
świątyni, składajmy Bogu dzięki za świątynię z kamienia oraz tę z ludzkich serc.
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XXXII Niedziela Zwykła – 7 listopada 2010
2 Mch 7,1-2.9-14
Ps 17
2 Tes 2,16-3,5
Łk 20, 27.34-38
Dzisiejsza Liturgia Słowa utwierdza naszą wiarę w zmartwychwstanie. Bóg nie jest
Bogiem umarłych, lecz żywych. On napełnił wielką wiarą braci męczenników, których śmierć opisuje Księga Machabejska. Ewangelia poucza nas, że przyszłe życie
nie jest przedłużeniem obecnego, lecz udziałem w życiu samego Boga. Na drodze
do życia wiecznego Bóg sam umacnia naszą wiarę i strzeże nas od złego.
XXXIII Niedziela Zwykła – 14 listopada 2010
Ml 3,19-20a
Ps 98
2 Tes 3,7-12
Łk 21,5-19
Dzisiejsza Liturgia Słowa przedstawia nam wizję końca świata i powtórnego przyjścia Chrystusa. Dzień ten nadejdzie z pewnością, nie wiemy jednak, kiedy to nastąpi. W Ewangelii Chrystus zachęca nas, abyśmy oczekiwali tego dnia wytrwale i byli
zawsze przygotowani, bo Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie.
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 21 listopada 2010
2 Sm 5,1-3
Ps 122
Kol 1,12-20
Łk 23,35-43
Na krzyżu Jezus jest Królem, który przyciąga wszystkich do siebie i ofiarowuje nam
zbawienie. Przez Niego otrzymujemy pojednanie, wolność i pokój. Wsłuchując się
w słowa dzisiejszej liturgii, przygotujmy nasze serca na nadejście Pana i idźmy z radością na Jego spotkanie.
(oprac.) Nina Majek, Joanna Krych
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