
mieć nadzieję w porę i nie w porę  - #1 
z uwagą wypatrujemy znaków nadziei  

♫   

w imię Ojca i Syna, i Ducha Św.  

wstęp:  
Brat Alois, przeor wspólnoty braci z Taize zostawia co roku nam, młodym, wskazówki do refleksji. Chcemy 
je podczas naszego przygotowania do Europejskiego Spotkania Młodych czytać i zastanowić się co na 
czas 2021 roku proponuje nam wspólnota, a tym bardziej - jak łączy się to z Ewangelią i naszym 
codziennym życiem. We wstępie pisze tak: 

Ludzkość może iść naprzód dzięki wielu osobom, które nawet w czasach wstrząsów i niepewności, 
nie oszczędzając się, niosą pomoc innym. W ciągu ostatnich miesięcy ludzie młodzi dzielili się z 
nami swoim niepokojem o przyszłość: jaka nadzieja może nam wskazać kierunek, gdzie szukać 
niezawodnego oparcia, kiedy wszystko jest tak niestabilne? I jeszcze głębiej: dla jakiego celu warto 
żyć? Pojawiają się też inne głosy, które mówią: nie ulegajmy rozczarowaniu, z uwagą wypatrujmy 
znaków nadziei. 

psalm 63 (Tęsknota za Bogiem i świątynią) 

1. Boże, mój Boże, szukam Ciebie 
i pragnie Ciebie moja dusza. 
Ciało moje tęskni za Tobą, 
jak zeschła ziemia łaknąca wody. 

2. Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, 
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. 
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, 
więc sławić Cię będą moje wargi. 

3. Będę Cię wielbił przez całe me życie 
i wzniosę ręce w imię Twoje. 
Moja dusza syci się obficie, 
a usta Cię wielbią radosnymi wargami. 

4. Myślę o Tobie na moim posłaniu 
i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań, 
bo stałeś się dla mnie pomocą 
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie: 
„Do Ciebie lgnie moja dusza, 
prawica Twoja mnie wspiera”. 

♫   

czytanie (Mk 6, 34-44) 
Wtedy Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł 
do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco!». Tak wielu bowiem 
przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne, 
osobno.  
Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet 
ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł z łodzi, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie 
mające pasterza. I zaczął ich nauczać.  
A gdy pora była już późna, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce jest puste, a pora już późna. 
Odpraw ich! Niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia». Lecz On im 
odpowiedział: «Wy dajcie im jeść!» Rzekli Mu: «Mamy pójść i za dwieście denarów kupić chleba, żeby im 
dać jeść?» On ich spytał: «Ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie!» Gdy się upewnili, rzekli: «Pięć i dwie ryby».  
Wtedy polecił im wszystkim usiąść gromadami na zielonej trawie. I rozłożyli się, gromada przy gromadzie, 
po stu i po pięćdziesięciu. Wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, Jezus spojrzał w niebo, odmówił 
błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi; także dwie ryby rozdzielił między 
wszystkich. Jedli wszyscy do sytości. i zebrali jeszcze dwanaście pełnych koszów ułomków i ostatków z ryb. 
A tych, którzy jedli chleby, było pięć tysięcy mężczyzn. 
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Mieć nadzieję 

Zaproszenie do refleksji na rok 2021

Ludzkość może iść naprzód dzięki wielu osobom, które nawet w czasach 
wstrząsów i niepewności, nie oszczędzając się, niosą pomoc innym. 

W ciągu ostatnich miesięcy ludzie młodzi dzielili się z nami swoim niepokojem 
o przyszłość: jaka nadzieja może nam wskazać kierunek, gdzie szukać 
niezawodnego oparcia, kiedy wszystko jest tak niestabilne? I jeszcze głębiej: 
dla jakiego celu warto żyć? Pojawiają się też inne głosy, które mówią: nie 
ulegajmy rozczarowaniu, z uwagą wypatrujmy znaków nadziei1.

w porę i nie w porę 

1 Zachęcamy młodych ludzi w wieku od 15 do 35 lat, aby swoją odpowiedź na te pytania 
zilustrowali konkretnymi przykładami. Jakie inicjatywy lub osoby są dla mnie znakiem 
nadziei? W nadchodzących miesiącach te odpowiedzi zostaną opublikowane 
w rozmaitych formach: jako teksty, filmy video, podcasty... Piszcie do nas na adres 
solidarity@taize.fr 



♫  

cisza + Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Św. 

♫  

rozważanie br. Aloisa  
z uwagą wypatrujemy znaków nadziei 
 W sytuacji pandemii obserwujemy wzrost niepewności w ogromnych obszarach świata. 
Niezbędne są odważne decyzje polityczne, ale my wszyscy również możemy okazywać społeczną 
solidarność i przyjaźń, one są tak samo konieczne. Wiele osób jest gotowych i chętnie podejmie się 
służby dla innych. Ich wspaniałomyślność przypomina nam, że pomoc wzajemna toruje drogi w 
przyszłość. 
 Jak wielu młodych ludzi z zapałem zajmuje się ratowaniem naszego wspólnego domu, ziemi! 
Pojawiają się liczne inicjatywy, które choć nie odpowiadają na wszystkie pilne kwestie klimatyczne, 
jednak pozwalają już zbliżać się do takiego stylu życia, który z większym szacunkiem traktuje 
środowisko naturalne. Dla osób wierzących ziemia jest darem, który Bóg nam powierzył, abyśmy 
się o nią troszczyli. 
 Bardzo wzrosła świadomość istnienia niesprawiedliwych struktur, czasem odziedziczonych z 
przeszłości. A władza, niestety, nie zawsze służy dobru wszystkich. Wobec nadużyć zrozumiałe są 
frustracja i gniew. Kto będzie miał dość odwagi, by wprowadzać sprawiedliwość i pokój ponad 
rozłamami w naszych społeczeństwach?  

„Mieć nadzieję w porę i nie w porę. Zaproszenie do refleksji na rok 2021”, cz. 1 

♫  

modlitwa wstawiennicza 
1. Módlmy się za ludzi, którzy zaczynają poznawać Chrystusa, Panie umacniaj ich na tej drodze. 
2. Prośmy za dzieci, za tych, którzy otaczają je miłością i pomagają im odkryć wiarę – prosimy Cię, Panie. 
3. Módlmy się za chorych i za umierających w osamotnieniu, Panie, umacniaj ich. 
4. Módlmy się za skazanych na więzienie lub wygnanie, Panie, podtrzymuj ich nadzieję. 
5. Niech ogień Twego Ducha odnowi naszą wrażliwość i życzliwość dla tych, którzy Cię nie znają – 

prosimy Cię, Panie. 
6. Odnawiaj swój Kościół przy stole Twego Słowa i Eucharystii – prosimy Cię, Panie. 

Ojcze nasz 

modlitwa 
Boże, nasz Ojcze, Ty niestrudzenie szukasz każdego, kto się od Ciebie oddalił. I przebaczając, przychodzisz 
nałożyć na nasz palec pierścień syna marnotrawnego, pierścień święta. 

 

pytania do refleksji 
1. Czemu może służyć „pójście osobno”, udanie się na ubocze? 
2. Czy czasami chciałbym/-abym uciec od tego, czego oczekują ode mnie inni? Czy są skomplikowane 

sytuacje, od których nie chciałbym/—abym jednak uciekać? 
3. Jaki głód w sobie noszę? —> Co jest moim pożywieniem? 
4. Jak rozumiem zdanie „wy dajcie im jeść!”? Jak ono we mnie rezonuje, szczególnie teraz - w czasie 

pandemii? 
5. Czy jest we mnie napięcie miłosierdzie i dobroś a wymagania?
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