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2. Niedziela zwykła. 
1 Sm 3, 3b-10.19; Ps 40 (39), 2ab.4ab.7-10 (R.: por. 8a.9a); 1 Kor 6, 13c15a.17-20; {J 1, 41b.17b}; J 1, 35-42 

„Nie wołałem cię, synu. Wróć i połóż się spać”. Samuel nie zniechęca się słowami Helego, ale wytrwale 
przychodzi, gdy słyszy, że jest wzywany. Szymon Piotr przychodzi do Jezusa słysząc o Nim od swojego brata. 
Jak ważna jest uważność na Słowo, które Pan Bóg mówi do mnie. Jak ważna jest wytrwałość by pomimo 
przeciwności na drodze spotkania Boga, iść we właściwym kierunku. Panie, proszę Cię o uważność na Twoje 
natchnienia i wytrwałość na drodze do Ciebie. 
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1 Sm 15, 16-23; Ps 50 (49), 8-9.16b-17.21.23 (R.: por. 23b); {Hbr 4, 12}; Mk 2, 18-22 

Posłuszeństwo i post. Warto przypomnieć i praktykować te dwa elementy relacji z Bogiem. Ks. Blachnicki 
wskazał wobec czego i Kogo mamy być posłuszni: rozumu, sumienia, Słowa Bożego, Chrystusa i Kościoła –
 pięciu źródeł światła. Chrystusa Sługę cechuje wyrzeczenie. Naśladowanie Go przejawia się także 
w podejmowaniu postu, ascezy. Rezygnacja jest sprawdzoną drogą od miłości własnej (egoizmu) do miłości 
Boga i bliźniego. 
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1 Sm 16, 1-13; Ps 89 (88), 20-22.27-28 (R.: por. 21a); {Por. Ef 1, 17-18}; Mk 2, 23-28 

W aklamacji przed Ewangelią prosimy dziś Pana, by objawił nam czym jest nadzieja naszego powołania. Kościół 
daje też Ewangelię o wypełnianiu prawa – gdzie Jezus wskazuje, że miłość i troska o bliźniego jest przed 
prawem. Będziesz miłował Pana, a bliźniego swego jak siebie samego. Czy zdarza mi się pokładać nadzieję 
świętości w wypełnianiu prawa? Czym jest dziś wypełnianie prawa? Czy zdarza mi się stawiać prawo przed 
miłością Boga i bliźniego? 
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Wsp. św. Antoniego, opata. 
1 Sm 17, 32-33.37.40-51; Ps 144 (143), 1b-2.9-10 (R.: por. 1b); {Mt 4, 23}; Mk 3, 1-6 

Odrzucenie Jezusa przez faryzeuszów, ich niewiara, zatwardziałość i zapatrzenie w schemat Prawa sprawiają, 
że nie doświadczają pokrzepiającej radości cudu. Tylko ci, którzy ufają Bogu, jak Dawid chodzą z Nim na co 
dzień i pozwalają z Jego powodu wystawiać się na ośmieszenie światu doświadczają cudów i Bożych 
charyzmatów. 
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1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7; Ps 56 (55), 2-3.9-10.12-13 (R.: por. 5b); {Por. 2 Tm 1, 10b}; Mk 3, 7-12 

Jak mówił ś.p. o. Grzywocz, zazdrość jest trudnym do pokochania uczuciem. Zaczyna się niewinnie. Od sympatii 
i podziwu do chorej zazdrości i hejtu droga jest krótsza niż może się wydawać. Wystarczy chwila słabości, 
nietrafionej oceny sytuacji. Zachęcam Cię dziś, abyś poszukał w sobie właśnie zazdrości lub choćby jej 
subtelnych symptomów. Nie walcz z tym, tylko spróbuj oddawać ten trud Jezusowi, którego zarówno podziwiano 
jak i Mu zazdroszczono. A może potrzebujesz kogoś takiego jak Jonatan? 
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Wsp. św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa  
1 Sm 24, 3-21; Ps 57 (56), 2-4.6.11 (R.: por. 2a); {Por. 2 Kor 5, 11}; Mk 3,13-19 

Zło dobrem zwyciężaj! Spotkanie Saula z Dawidem, o którym czytamy dziś w Księdze Samuela pokazuje nam, 
że drogą Bożej miłości jest odpłacenie dobrem za zło, za wyrządzoną krzywdę, za zranienie. Bóg wzywa nas, by 
schować dumę do kieszeni, aby nie kontemplować w nieskończoność niewygodnych uczuć i nie rozpamiętywać 
doświadczonych krzywd, ale by w myśl słów z Ewangelii Mateusza („Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy Was 
miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie. Czyż i poganie tego nie czynią?”) odpłacać się nieustannie dobrem. 
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2 Sm 1, 1-4.11-12.19.23-27; Ps 80 (79), 2.3b.5-7 (R.: por. 4); {por. Dz 16, 14b}; Mk 3, 20-21 

Co wiemy o rodzinie Jezusa? 
Przede wszystkim znamy Maryję i Józefa. Pamiętamy również o Janie Chrzcicielu, który był kuzynem. Dwóch 
apostołów Jakub i Juda Tadeusz, synowie Alfeusza, również byli spokrewnieni z Mesjaszem. Ewangelia kilka 
razy wspomniana o braciach i siostrach Jezusa nie wymieniając ich imion. 
Rożne osoby miał w rodzinie Pan Jezus, święte i nieświęte. Były to bardzo ważne osoby na życiowej drodze 
Chrystusa, niektórzy przeszkadzali inni pomagali. 
A czy ja dbam o dobre relacje z bliższa i dalszą rodzina? Czy staram się utrzymywać z nimi serdeczny kontakt? 
Prośmy Królową Rodziny, aby wzięła nas pod swój płaszcz i uczyła jak dbać o naszych bliskich. 
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3. Niedziela zwykła. 
Jon 3, 1-5.10; Ps 25 (24), 4-6.7bc.8-9 (R.: 4b); 1 Kor 7, 29-31; {Mk 1, 15}; Mk 1, 14-20 

Każdy z nas ma swój moment nawiedzenia. Przywykliśmy myśleć, że to było bardzo wyjątkowe w życiu Maryi czy 
Józefa. Ale dokładnie to samo dzieje się, gdy Jezus podchodzi do każdego z nas, którzy jesteśmy zatopieni 
w swoich sprawach (pracy, relacjach, oczekiwaniach). Nawiedza nas w naszej codzienności, by zaprosić do 
pójścia głębiej i uczynienia z naszego życia czegoś więcej niż tylko dobrej pracy, budujących relacji czy 
wartościowych oczekiwań. 
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Wsp. św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy.  
2 Sm 5, 1-7.10; Ps 89 (88), 20-22.25-26 (R.: por. 25a); {por. 2 Tm 1, 10b}; Mk 3, 22-30 

Podejrzewam, że gdyby starsi Izraela wiedzieli, co zrobi Dawid w przyszłości swojemu przyjacielowi (Uriaszowi) 
nie byliby skłonni namaścić go na króla. A Bóg błogosławił Dawidowi w jego królowaniu. Ewangelia tłumaczy nam 
tę logikę – trwanie w relacji z Jezusem przez Ducha Świętego jest ważniejsze od naszych słabości. Czy potrafię 
w tej logice postępować wobec mojej wspólnoty rodzinnej, parafialnej, oazowej? 
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2 Sm 6, 12b-15.17-19; Ps 24 (23), 7-10 (R.: por. 10b); {Por. Mt 11, 25}; Mk 3, 31-35 

Czy potrafisz świętować? Czy jesteś hojnym biesiadnikiem? Czy jesteś gotów ofiarować swój czas, siły, 
umiejętności i wszystko co najlepsze, by radować się obecnością Boga i Jego ofiarą?  
Opis przeniesienia Arki Przymierza do Miasta Dawidowego pokazuje jak wspaniały i radosny może być czas 
przebywania z Panem, i jak cudownie można go dzielić z innymi, nie tracąc na tym, a tylko zyskując. 
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Wsp. św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła. 
2 Sm 7, 4-17; Ps 89 (88), 4-5.27-30 (R.: por. 25a); {-}; Mk 4, 1-20 

Pan Bóg nieustannie uczestniczył w życiu Dawida oraz narodu wybranego. Był ze Swoim ludem wszędzie, 
gdziekolwiek ten się udał, oraz stale wspomagał w licznych potrzebach. Jednak nawet Pan Bóg „chciałby” 
czasem usiąść, zatrzymać się w domu i spokojnie przyjrzeć efektom własnej pracy. Jaki dom Ty budujesz dla 
Boga? Gdzie pozwalasz Mu odpocząć? Czy jest to dom uporządkowany, zbudowany z cegieł dobrych uczynków, 
zespolonych cementem miłości? Czy Bóg dobrze czułby się w Swoim domu otrzymanym od Ciebie? 
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Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. 
t6: Dz 22, 3-16 lub Dz 9, 1-22; Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15); {J 15, 16}; Mk 16, 15-18 

Jakie emocje budzi w Tobie osoba Pawła? Podziw, zazdrość czy może niezrozumienie? Paweł nie miał łatwego 
zadania, przemówienie do Żydów, nazywane również obroną, wcale nie miało na celu jego obrony, ponieważ 
z góry było wiadomo, że zostanie odesłany do Rzymu. Pisze o tym bp Ryś, który jest przekonany, że Paweł 
chciał wykorzystać kolejną okazję, żeby głosić Chrystusa. „Mamy krzyczeć, że Chrystus zmartwychwstał. 
I właśnie to Paweł wykrzykuje przed Herodem i Festusem.” Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, trzeba jedynie 
prosić o Ducha Świętego do ewangelizacji za posługujących i przyjmujących Dobrą Nowinę.  
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 Wsp. świętych Tymoteusza i Tytusa, biskupów. 

t6: 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 

AD: 
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Wsp. bł. Jerzego Matulewicza, biskupa. 
2 Sm 12, 1-7a.10-17; Ps51 (50), 12-17 (R.: por. 12a); {Por. J3. 16}; Mk 4, 35-41 

Jak wielkim przejawem miłosierdzia jest to, iż Bóg pozwala nam dostrzec naszą grzeszność. On wciąż mówi do 
nas przez Swoje Słowo, światło sumienia i innych ludzi. Pokazuje nam naszą słabość nie po to, by nas 
przygnębić, ale byśmy tym lepiej ujrzeli Jego miłość i troskę o nas. Wsłuchaj się dziś w Jego głos, wyznaj 
słabość, która oddziela od Niego i pozwól zalać się ogromem miłosierdzia. On tylko czeka, byś obudził Go 
wołaniem o pomoc. 
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4. Niedziela zwykła. 
Pwt 18, 15-20; Ps 95 (94), 1-2.6-9 (R.: por. 7d-8a); 1 Kor 7, 32-35; {Mt 4, 16}; Mk 1, 21-28 

Pan kieruje do nas swoje Słowo. Mówi do nas nieustannie przez ludzi, wydarzenia, wreszcie przez swoje Słowo 
spisane na kartach Pisma Świętego. Lecz czy ja potrafię słuchać? Czy nie jest tak, że słyszę tylko to co sam 
mówię. Czy potrafię posłuchać się innych ludzi zmieniając swoje decyzję, bo wiem, że to przyniesie większe 
korzyści? 
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2 Sm 15, 13-14.30; 16, 5-13a; Ps 3, 2-7 (R.: por. 8a); {Por. Łk 7, 16}; Mk 5, 1-20 

Dla niektórych ludzi rzeczywistość zastana jest ważniejsza niż życie człowieka. Trzoda świń była ważniejsza niż 
zdrowie opętanego. Nikomu nawet do głowy nie przyszło by mu jakoś pomóc. Nakładano mu pęta i kajdany. 
Poza tym przecież Jezus mógł coś jeszcze „popsuć”, żeby kogoś uratować. Przyjście Jezusa zawsze jest 
związane z jakąś zmianą, czasem nawet stratą. Czy nie żal mi czasem czegoś poświęcić, by Pan mógł uratować 
życie moje lub mojego brata? Czy nie mówię: odejdź Jezu, to za dużo zachodu, za wiele mnie to będzie 
kosztowało? Zróbmy dziś rachunek sumienia z naszych „niechęci” i duchowego skąpstwa. 
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2 Sm 18, 9-10.14b.24-25a.31 – 19, 3; Ps 86 (85), 1b-6 (R.: 4b); {Por. Mt 8, 17}; Mk 5, 21-43 

Czasem nie mam odwagi powiedzieć całemu światu, że jest mi źle. Wysyłam tylko sygnały – może ktoś je 
odczyta. Ale sam też muszę otwierać oczy na innych bo może w tłumie moich relacji, prac, spotkań ktoś 
w podobny sposób właśnie prosi konkretnie mnie o pomoc. Może to moi rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, ...? 
Chcę dostrzec to wołanie i nie zostawić tego „na później”. 
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Wsp. św. Jana Bosko, prezbitera. 
2 Sm 24, 2.9-17; Ps 32 (31), 1b-2.5-7 (R.: por. 5d); {por. J 10, 27}; Mk 6, 1-6 

Rozejrzyj się dookoła siebie – jacy ludzie cię otaczają? Czy przypadkiem – we wspólnocie, w domu, w szkole – 
nie ma takiej osoby, której słowa cię uwierają, bo mówią prawdę o tobie? Że jeszcze wiele ci brakuje do tego, 
żebyś był/była świętym/świętą... Ich słowa czy czyny przypominają o twoich wadach, słabościach, zaniedbaniach. 
Może to twój uczestnik, który codziennie praktykuje Namiot Spotkania, może to tata, który upomina cię 
o oszczędzaniu, może kolega/koleżanka, który nie ściąga na kolokwiach? Podziękuj za tych proroków i poproś, 
abyś umiał przyjąć ich trudną naukę, zmienić się w tych drobnych rzeczach. Od czego zaczniesz? 
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1 Krl 2, 1-4.10-12; 1 Krn 29, 10b-11 (R.: por. 12b); {Mk 1, 15}; Mk 6, 7-13 

Zarówno w pierwszym czytaniu jak i Ewangelii pojawia się motyw drogi. W pierwszym czytaniu spotykamy 
Dawida przed swoją śmiercią, który wypowiada kilka słów do swojego syna, a w Ewangelii słyszymy Jezusa, 
który daje wskazówki swoim uczniom przed rozesłaniem. Postępowanie wobec Boga szczerze z całego serca 
oraz całkowite powierzenie Mu siebie i swoich spraw oto droga chrześcijanina, oto moja droga. 
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Święto ofiarowania Pańskiego. 
t6: Ml 3, 1-4; Ps 24 (23), 7-10 (R.: por. 10b); Hbr 2, 14-18; {Łk 2, 32}; Łk 2, 22-40 

„Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”. Charyzmat Światło-Życie. Bez Jego Światła 
gaśniemy. A przecież mamy jaśnieć. Nie własnym blaskiem, tylko Jego Światłem. Nie odstępujmy od tego 
Światła. Pozwólmy Mu się prześwietlić. Odbijajmy Jego Światło. 
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1 Krl 3, 4-13; Ps 119 (118), 9-14 (R.: por. 12b); {Por. J 10, 27}; Mk 6, 30-34 

Jezus sam troszczy się o swój lud – i o Apostołów. Czasami i w naszej posłudze apostolskiej wydaje nam się, że 
moim zabieganiem zapewnię zbawienie uczestnikom. A Jezus mówi: odejdź na osobność i wypocznij, ja sam 
lituję się nad wszystkimi. „Z pustego i Salomon nie naleje” – jak mówi przysłowie :) Czy zapewniam sobie miejsce 
czerpania, swojej formacji, swojej osobności z Bogiem? 

 


