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2. Niedziela Zwykła.  

1 Sm 3, 3b-10.19;  
Ps 40 (39), 2.4ab.7-10 
(R.: 8a i 9a);  
1 Kor 6, 13c-15a.17-20; 
{J 1, 41.17b};  
J 1, 35-42 

Czym bardziej oczywiste wydają się nam odpowiedzi na 

najważniejsze pytania w naszym życiu, tym częściej powinniśmy je 

sobie zadawać: „Czego szukacie?”. Kto szuka Chrystusa ten oddaje 

mu wszystko, mówiąc: „Mów, Panie bo sługa Twój słucha”. Panie, 

daj nam serca słuchające. 
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Wsp. św. Józefa 
Sebastiana Pelczara, 
Biskupa. 

Hbr 5, 1-10;  
Ps 110 (109), 1-4 (R.: 
Por. 4b);  
{Hbr 4, 12};  
Mk 2, 18-22 

Kiedy kapłan w konfesjonale kreśli nad Tobą znak krzyża, Chrystus 

czyni Twoje życie nowym. Życie jednak przyzwyczaiło nas, że 

często „nowe” znaczy „niepewne”, „nieznane”. Dziś podziękuj 

szczególnie za kapłanów powołanych do Ciebie, ale też za to 

wszystko, co w Twoim życiu jest lub będzie nowe. 

2
0
.0

1
 

Hbr 6, 10-20;  
Ps 111 (110), 1-2.4-
5.9.10c (R.: 5b);  
{Por. Ef 1, 17-18};  
Mk 2, 23-28 

Proste. Chodzi o miłość. Nie o przepisy, regulacje, prawa, zasady. 

To wszystko jest ważne, ale najważniejsza jest miłość. Pan Jezus nie 

zmienia prawa, nie znosi go, ale ustawia nam priorytety – szabat jest 

dla mnie, a nie ja dla szabatu. 
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Wsp. św. Agnieszki, 
Dziewicy i Męczennicy. 

Hbr 7, 1-3.15-17;  
Ps 110 (109), 1-4 (R.: 
Por. 4b);  
{Mt 4, 23};  
Mk 3, 1-6 

Śledzili Go, czy uzdrowi w szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł 

do człowieka: stań na środku. Jezus uzdrawia w świątyni na przekór 

tradycji, rytuałom, niewiary, podejrzliwości, niechęci. Również 

w świątyni którą my jesteśmy – są faryzeusze. I są też miejsca 

uschnięte, takie, które stworzone są by służyć, a dziś są chore. I jest 

też w tej świątyni Jezus – który uzdrawia to na oczach mojego 

przywiązania do tego jak jest, na oczach mojego niedowiarstwa 

i podejrzliwości. Uzdrawia na samym środku, tak by wszyscy 

widzieli. 

2
2
.0

1
 

Hbr 7, 25 – 8, 6; 
Ps 40 (39), 7-10.17 (R.: 
8a i 9a);  

{Mt 4, 23};  
Mk 3, 7-12 

„Wszyscy, którzy byli chorzy, cisnęli sie do Niego, aby Go 

dotknąć”. Czy ja jestem wśród tych ludzi, którzy dziś napierają na 

Jezusa? Jaka jest moja wiara? Czy wierzę, że Jezus uzdrowi to 

z czym sobie nie radzę? Czy przychodzę do Jezusa z tym co jest dla 

mnie trudne, z tym co boli, co ropieje w moim sercu? Jezus 

w Najświętszym Sakramencie jest dostępny dla mnie każdego dnia. 

Jest blisko mojego życia. Czy ja chcę być blisko Jezusa? 
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Hbr 8, 6-13;  
Ps 85 (84), 8.10-14 (R.: 
11a);  
{J 15, 16};  
Mk 3,13-19 

Jezus wybrał każdego, gdyż za każdego umarł i dla każdego 

zmartwychwstał. Nie wszyscy niestety o tym Jego wyborze wiedzą, 

nie wszyscy niestety ten Jego wybór przyjęli. Nasze wybranie – 

nasze apostolstwo oznacza przede wszystkim współudział w trosce 

Jezusa o tych niewiedzących, nieprzyjmujących. Z modlitwy idźmy 

z Nim, głośmy Jego naukę, żyjmy owocnie, by dać bliźnim szansę ... 

wybrania Wybrania! 
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Wsp. św. Franciszka 
Salezego, Biskupa 
i Doktora Kościoła. 

Hbr 9, 1-3.11-14;  
Ps 47 (46), 2-3.6-9 (R.: 
Por. 6);  
{Dz 16, 14b};  
Mk 3, 20-21 

Jesteś DZIECKIEM BOGA! W relacji z naszym Ojcem chodzi 

przede wszystkim o prostotę. Często szukamy nowości, uczuć, 

fajerwerków duchowych. A tymczasem to nie moje zdolności 

i duchowe mięśnie, ale właśnie to bycie dziedzicem Boga, uzdalnia 

mnie do służby. Tylko moje trwanie sercem przy sercu Boga jest 

życiodajne. Droga do Ojca zawsze wiedzie przez Syna. Jedynie 

Chrystus może „oczyścić nasze sumienia z martwych uczynków, 

abyśmy mogli służyć Bogu żywemu”. 
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3. Niedziela Zwykła.  

Jon 3, 1-5.10;  
Ps 25 (24), 4-7c.8-9 (R.: 
Por. 4b);  
1 Kor 7, 29-31;  
{Mk 1, 15};  
Mk 1, 14-20 

Bóg zechciał ust niepokornego i zbuntowanego Jonasza, żeby 

Niniwitom głosić nawrócenie. Wybrał prostych rybaków z Galilei 

by głosili Dobrą Nowinę. Jezus dzisiaj nie posługuje się swoimi 

nogami, żeby pójść do potrzebujących i tych, którzy Go nie znają - 

wybrał twoje, one wystarczą. Nie musisz mieć niczego, możesz być 

jak Jonasz dopiero co wypluty z wnętrzności ryby. Wystarczy 

kochać i mieć Boga w sercu by zanieść Go innym. Pójdź do swojej 

Niniwy, tam Cię potrzebują. 
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Wsp. świętych 
Tymoteusza i Tytusa, 
Biskupów. 

2 Tm 1, 1-8 lub Tt 1, 1-5;  
Ps 96 (95), 1-3.7-8a.10 
(R.: Por. 3);  
{Łk 4, 18}; 
 Łk 10, 1-9 

Gdyby spróbować jednym słowem określić dzisiejszą Ewangelię, to 

przychodzi do głowy słowo „misja”. Uczniowie są instruowani jak 

agenci wybrani do szczególnego zadania, które może spełnić się 

tylko dzięki nim, ich posłuszeństwu i współpracy z łaską. 

Czy ja patrzę na swoje powołanie, życie, jak na misję? Co robię, aby 

godnie ją wypełnić? 
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Wsp. bł. Jerzego 
Matulewicza, Biskupa. 

Hbr 10, 1-10;  
Ps 40 (39), 2.4ab.7-
8a.10.11 (R.: 8a i 9a);  
{Por. Mt 11, 25};  
Mk 3, 31-35 

Bóg nie chce Twojej ofiary. Nie jest Mu ona potrzebna tak, jak nie 

były potrzebne wszystkie cielce i kozły. Jedynym, co masz zrobić, to 

pełnić Jego wolę. Zapytasz zapewne: „No dobrze, a jaka jest Jego 

wola? Czego pragnie ode mnie Bóg?” A wystarczy wrócić do tego, 

co Jezus określił najważniejszym przykazaniem. 
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Wsp. św. Tomasza 
z Akwinu, Prezbitera 
i Doktora Kościoła. 

Hbr 10, 11-18;  
Ps 110 (109), 1-4 (R.: 
Por. 4b);  
{Por. Mt 13, 37b};  
Mk 4, 1-20 

Usiadł w łodzi, a ludzie stali na brzegu. Pomyłka tłumacza? Chyba 

nie, skoro jest mowa w Piśmie o siadaniu (grupami przy innej okazji 

w tej samej okolicy nad jeziorem z resztą). Oni jednak stali. Może to 

jest wskazówka i dla nas, żeby przyjmując Słowo stać – traktować je 

z godnością i być gotowym do ruchu? Zasiedzenie, nawet 

w znaczeniu fizycznym, być może jest kolejną, obok „trosk tego 

świata, ułudy bogactwa i innych żądz” przeszkodą w przyjęciu 

Słowa do naszego życia. 
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Hbr 10, 19-25;  
Ps 24 (23), 1-4b.5-6 (R.: 
Por. 6);  
{Ps 119 (118), 105};  
Mk 4, 21-25 

Czego słuchasz? Na co patrzysz? Czy słuchasz Miłości? Czy 

patrzysz na Światło? Jezus mówi dziś „uważajcie”. Łatwo jest pójść 

za głosem tego świata: nie wymagaj, nie oczekuj zbyt wiele, bądź 

przeciętny, nie wychylaj się. NIE. Właśnie wymagaj od siebie potem 

od innych, pragnij więcej, bądź ponadprzeciętny, bo taki jesteś 

w swej istocie, walcz. „Godny jest zaufania Ten, który dał 

obietnicę”. 
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Hbr 10, 32-39;  
Ps 37 (36), 3-6.23-24.39-
40 (R.: Por. 39a);  
{Mt 11, 25};  
Mk 4, 26-34 

Całkiem niedawno przeżywaliśmy Adwent. I co z tego? Co 

pozostało mi po tym czasie oczekiwania? Czy kontynuuję realizację 

postanowień wtedy podjętych? Mam przecież być człowiekiem 

Adwentu, czyli człowiekiem OCZEKIWANIA – tak jak pierwsi 

chrześcijanie, którzy posiadali „majętność lepszą i trwalszą”. Ta 

świadomość dawała im siłę do wytrwania w oczekiwaniu. Pan także 

dziś nadchodzi wraz ze swoim Królestwem. A On się nie spóźnia. 

Tylko jak wygląda moje czekanie? 
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Wsp. św. Jana Bosko, 
Prezbitera. 

Hbr 11, 1-2.8-19;  
Łk 1, 69-72.74-75 (R.: 
Por. 68);  
{Hbr 4, 12};  
Mk 4, 35-41 

Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam, jak daleka droga prowadzi 

z rozumu do serca – albo też od „światła” do „życia”. Apostołowie 

słuchali przypowieści Jezusa, ale niedługo potem, w obliczu 

trudności, nie ustrzegli się obaw i wątpliwości. A przecież żywe jest 

Słowo Boże – a Bóg nie śpi, tylko zawsze nad nami czuwa, choć 

nasze zmysły może nam mówią co innego. Kiedy wydaje się nam, 

że Go nie ma blisko – niech wiara będzie dowodem, że jest inaczej, 

że Bóg się o nas troszczy, jak zapowiedział od dawna. Taka właśnie 

była wiara Abrahama. 
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4. Niedziela zwykła. 

Pwt 18, 15-20;  
Ps 95 (94), 1-2.6-9 (R.: 
por. 8);  
1 Kor 7, 32-35;  
{Mt 4, 16};  
Mk 1, 21-28 

Nauka z mocą, bo pochodzi od Jezusa. Bóg zakrywa przed nami 

swoją potęgę – wielokrotnie czytamy o tym szczególnie na kartach 

Starego Testamentu – bo nie wytrzymalibyśmy Jego pełnego 

oblicza. I to rodzi paradoks Boga, który jest wszechpotężny, ale 

czasem tak nieporadny, że nie dokonuje w naszym życiu wielkich 

zmian. Przestajemy Mu wtedy ufać. Tak jakby ta troska o nas 

stawiała Go w gorszym świetle. A może już dawno pożegnaliśmy 

się z takim myśleniem i wierzymy w grzecznego Boga od 

grzecznych pacierzy? 
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Święto ofiarowania 
Pańskiego. 

Ml 3, 1-4;  
Ps 24 (23), 7-10 (R.: por. 
10b);  
Hbr 2, 14-18;  
{Łk 2, 32}; 
 Łk 2, 22-40 

Boży Syn był zapowiadany przez proroków, którzy ludzkimi 

słowami opisywali przyjście Jezusa. Boskość małego Jezusa została 

wyznana przez Symeona, który ludzkimi słowami próbował opisać 

Tego którego trzymał na rękach. Bóg pozwala nam ogłaszać swoje 

przyjście naszymi, ludzkimi słowami, choć nie mogą one w pełni 

wyrazić tego co następuje. Przyjście Jezusa na świat to Jego wejście 

w naszą naturę, ograniczenie Siebie do ciała po to, abyśmy mogli go 

dostrzec. Kiedy wychodzę do brata i siostry, potrzebuję naśladować 

Jezusa – wsłuchać się w ich życie i być takim, jakim mogę być przez 

nich zrozumiany. 
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Hbr 12, 1-4;  
Ps 22 (21), 26b-28.30-32 
(R.: por. 27b);  
{Mt 8, 17};  
Mk 5, 21-43 

Wokół Jezusa wciąż był tłum, z którego każdy z upartością i 

wytrwałością próbował przedostać się do Niego. Gdyby spojrzeć na 

dzisiejszych ludzi to także zobaczylibyśmy tłum poszukujący 

uzdrowienia. Tylko warto zapytać: czy w tym tłumie poszukujących, 

zdesperowanych, schorowanych, a może nawet martwych ludzi 

znalazłby się choć jeden człowiek wiary? Gdzie ja jestem w tym 

tłumie? Po co przychodzę do Jezusa? Czy wierzę Jego Słowu? 
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Hbr 12, 4-7.11-15;  
Ps 103 (102), 1-2.13-
14.17-18 (R.: por. 17);  
{por. Dz 16, 14b};  
Mk 6, 1-6 

Jak przeżywasz czas choroby? Czy wierzysz, że dotyk Jezusa Cię 

uzdrowi? Czy nie traktujesz tego zbyt magicznie? Czy masz to 

przekonanie, że w Jezusie spotykasz Boga, który na nowo budzi 

w Tobie moc podarowaną Ci od chwili narodzin? 
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Wsp. św. Agaty, dziewicy 
i męczennicy. 

Hbr 12, 18-19.21-24;  
Ps 48 (47), 2-4. 9-11 (R.: 
por. 10);  
{Mk 1, 15};  
Mk 6, 7-13 

Czy jesteś gotów, by mieć nic? By z tym niczym wyruszyć w drogę? 

Czy to rozsądne? Ale nie mieć nic, znaczy też – mieć miejsce. Kiedy 

stajesz się ubogi, tworzysz przestrzeń dla bogactwa Łaski Bożej. 

Jesteś gotowy na przyjęcie takich proporcji? 
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Wsp. św. Pawła Miki i 
Towarzyszy, 
męczenników. 

Hbr 13, 1-8;  
Ps 27 (26), 1.3.5.8b-9c 
(R.: 1a);  
{2 Tm 1, 10b};  
Mk 6, 14-29 

Kim jest drugi człowiek, który stoi przede mną? Czy cierpi, a może 

oczekuje gościny? Jaka jest historia jego życia? Co o nim wiem, a co 

mogę jedynie przypuszczać? Pan Jezus dzisiaj wzywa do wczucia 

się w drugiego człowieka, do bycia wyłącznie dla niego. Wzywa 

mnie do tego, żebym dał temu komuś wszystko, czego potrzebuje, 

nie troszcząc się o swoje. Herod „potrzebował” głowy Jana 

Chrzciciela. Co ja jestem w stanie oddać bliźniemu, aby dopomóc 

mu w drodze do zbawienia? Pieniądze, czas, trud, swoje życie? 
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Hbr 13, 15-17.20-21;  
Ps 23 (22), 1-6 (R.: por. 
1);  
{J 10, 27};  
Mk 6, 30-34 

„Nie zapominajcie o dobroczynności i wzajemnej więzi, gdyż cieszy 

się Bóg takimi ofiarami”. Piękne słowa Apostoła o prawdziwie 

głębokich, Bożych relacjach. Wzajemna więź i dobroczynność, które 

– tak – są ofiarą. Wymagają ode mnie wyjścia i zatroszczenia się, 

w ofierze z własnego czasu, własnych zadań i planów, a nawet – 

własnej potrzeby bycia zaopiekowanym. 

 


