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Poniedziałek, 17 lutego.                                                                             Mk 8,11-13


Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić Go na próbę, 
domagali się od Niego znaku.  
On zaś westchnął w głębi duszy i rzekł: "Czemu to plemię domaga się znaku? 
Zaprawdę, powiadam wam: żaden znak nie będzie dany temu plemieniu". 
A zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę. 



Rozważanie 


Jezus był wystawiany na próbę przez ludzi, którzy chcieli dowodu, 
potwierdzenia – Jego boskości, albo może swojego własnego zdania o Nim, że 
wcale nie jest Mesjaszem, jeśli nie uczyni na ich oczach tego, czego oczekują. 
Ale Jezus nie pozwala wystawiać się na próbę w tak wyrachowany sposób. 
„Domagali się”, więc wcale nie proszą, ale żądają, jakby się im to należało. 
W faryzeuszach nie było otwartości na znaki może mniej spektakularne, niż 
rozmnożenie chleba. Podobnie chcieli, żeby udowodnił, że jest Mesjaszem 
i zszedł z krzyża. A czy największym znakiem nie był właśnie krzyż? 
Większym, niż wszystkie cuda, których Jezus dokonał? Znak krzyża jest 
największym dowodem i potwierdzeniem Jego miłości.  

Czy pamiętam o tym, kiedy brak nadzwyczajnych wydarzeń i objawień 
w moim życiu? 



wtorek, 18 lutego                                                                                       Mk 8,14-21 


Uczniowie Jezusa zapomnieli zabrać chleby i tylko jeden chleb mieli z sobą 
w łodzi. Wtedy im przykazał: Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów 
i kwasu Heroda!" A oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają 
chlebów. Jezus zauważył to i rzekł do nich: "Czemu rozprawiacie o tym, że nie 
macie chlebów? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiałe są wasze 
umysły? Mając oczy, nie widzicie; mając uszy, nie słyszycie? Nie pamiętacie, 
ile zebraliście koszów pełnych ułomków, kiedy połamałem pięć chlebów dla 
pięciu tysięcy?"  
Odpowiedzieli Mu: "Dwanaście".  
"A kiedy połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile zebraliście 
koszów pełnych ułomków?"  
Odpowiedzieli: "Siedem".  
I rzekł im: "Jeszcze nie rozumiecie?" 



Rozważanie


Jezus w rozmowach z uczniami często próbuje „wyciągnąć” ich na inny 
poziom rozumienia Jego słów. Oni jednak nie widzą, nie słyszą, nie rozumieją. 
Jakby woleli zostać na ziemi i stać w miejscu, zamiast wznieść swoje umysły 
w górę, do czego Jezus tak bardzo ich zaprasza. Na szczęście Jezus się nie 
zniechęca i nie rezygnuje, nawet jeśli uczniowie jeszcze nie rozumieją. 
Zauważył ich zmartwienie i niepokój, ale zwraca ich uwagę na inny, 
ważniejszy  problem. Nasze umysły też mogą otępieć z powodu troski o to, co 
błahe i nie zauważać już, że przecież Jezus siedzi z nami w naszej łodzi, chce 
się o nas zatroszczyć, jak już to robił wcześniej, i wyrwać z tych niepokojących 
myśli, strachu, obaw. Mogę siedzieć i z goryczą rozprawiać o tym, czego nie 
mam, albo wznieść się ponad to i zobaczyć, że mam obok Jezusa.  

Jakie jest podejście do moich zmartwień?  

Czy ich nie wyolbrzymiam, czy zapraszam do nich Jezusa? 



środa, 19 lutego                                                                                      Mk 8,22-26 


Jezus i uczniowie przyszli do Betsaidy. Tam przyprowadzili Mu niewidomego 
i prosili, żeby się go dotknął.  
On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy 
śliną, położył na niego ręce i zapytał: "Czy coś widzisz?"  
A gdy ten przejrzał, powiedział: "Widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich 
niby drzewa".  
Potem znowu położył ręce na jego oczy. I przejrzał on zupełnie, i został 
uzdrowiony; wszystko widział teraz jasno i wyraźnie. Jezus odesłał go do 
domu ze słowami: "Tylko do wsi nie wstępuj!" 



Rozważanie 


Jezus przywraca wzrok niewidomemu, ale czy nie mógł uzdrowić go, gdy 
dotknął jego oczu już za pierwszym razem? Dlaczego dotknął go dwa razy?  

Od początku Ewangelii widać, że Jezus podchodzi do tego człowieka bardzo 
indywidualnie. Najpierw bierze go za rękę i wyprowadza, chce zostać z nim 
sam. Ich spotkanie wymaga spokoju, przestrzeni, intymności. Dlatego nas 
także Jezus może czasem zaprosić „poza wieś”, na pustynię swojego serca, aby 
tam na nas spojrzeć, by człowiek mógł zakosztować Jego spojrzenia.  

Jak patrzę na samego siebie? Czy tylko swoimi oczami, a może oczami innych 
ludzi, których opinia jest dla mnie ważniejsza? Czy czuję na sobie kochające 
spojrzenie Jezusa? Spotkanie z Nim sam na sam, bez udziału innych spojrzeń, 
może otworzyć mnie na prawdę o mnie samym. Czy znajduję czas dla Jezusa 
w adoracji?  

Jego spojrzenie uwalnia, objawia prawdę o naszej ślepocie, którą tylko On sam 
może uzdrowić. To może wymagać czasu. Niewidomy nie przejrzał od razu, 
i my też nie od razu możemy zacząć widzieć wszystko jasno i wyraźnie.  

Czy daję Jezusowi czas i przestrzeń, by mógł we mnie działać? 



czwartek, 20 lutego                                                                               Mk 8,27-33 


Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową.  
W drodze pytał uczniów: "Za kogo uważają Mnie ludzie?"  
Oni Mu odpowiedzieli: "Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za 
jednego z proroków".  
On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?"  
Odpowiedział Mu Piotr: "Ty jesteś Mesjasz".  
Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich 
pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez 
starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech 
dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa.  
Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać.  
Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: 
"Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku". 



Rozważanie


Jezus zaczął mówić do uczniów zupełnie otwarcie o swojej męce, śmierci 
i zmartwychwstaniu właśnie wtedy, gdy padło wyznanie Piotra – Ty jesteś 
Mesjasz. Jakby od razu chciał naprowadzić ich na właściwe rozumienie tego, 
co te słowa oznaczają. Ale w ich głowach nie mieści się to, że cierpienie, 
odrzucenie, samotność, udręka i śmierć Jezusa będą drogą do Jego chwały. 
Śmierć ściśle łączy się ze zmartwychwstaniem, ale jak w ogołoceniu krzyża 
można ujrzeć chwałę? Piotr nie mógł, i nie chciał się na to zgodzić. Ale Boże 
myśli nie są naszymi.  

Czy nie zdarza mi się, jak Piotrowi, upominać Go, poprawiać? Czy nie wydaje 
mi się, że to ja wiem lepiej, jak powinno być? Tam, gdzie dla innych 
zgorszenie i głupstwo, dla nas mądrość i moc. W jaki sposób rozumiem 
mądrość płynącą z krzyża? Czy umiem żyć według tej mądrości 
w konkretnych, codziennych sytuacjach? 



Piątek, 21 lutego                                                                                       Mk 8,34–9,1


Jezus przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: "Jeśli 
ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż 
swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto 
straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je. Cóż bowiem za 
korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż 
może dać człowiek w zamian za swoją duszę? Kto się bowiem Mnie i słów 
moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn 
Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem 
z aniołami świętymi".  
Mówił im także: "Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie 
zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy". 



Rozważanie 


Słów o krzyżu i wyrzeczeniu Jezus nie mówi tylko do pojedynczych, 
wybranych, ale do tłumów. Każdy, kto chce za Nim iść, musi być gotowy na 
ofiarę, przede wszystkim ofiarę samego siebie. Idąc za Jezusem trzeba być 
zdolnym tracić – aby było we mnie coraz więcej miejsca dla Niego i bym był 
coraz bardziej do Niego podobny. Nie chodzi o to, że Bóg chce nam coś 
odbierać – chce tylko naszej wolności, żeby nasze przywiązania (także do tych 
dobrych rzeczy) nie spowalniały nas w drodze. Człowiek jest dużo bardziej 
wolny, kiedy nie trzyma niczego (ani nikogo) kurczowo, ale oddaje wszystko 
w ręce Jezusa – wtedy jest bezpieczniej, a on sam może dużo swobodniej iść 
przed siebie, mając przed oczami przykład Mistrza.  

Co najbardziej chciałbym zachować, czego nie chcę stracić? Czy oddaję Mu 
tylko to, co mi zbywa, czy potrafię złożyć w ofierze też to, co najważniejsze, 
najlepsze?  

Lęk przed utratą może często paraliżować do tego stopnia, że człowiek staje się 
niewolnikiem. Co odbiera mi wolność? Jezus, choć czuł trwogę przed męką, 
nie zawahał się oddać swego życia dla mnie. A czy ja jestem gotowy na 
poświęcenie dla innych? Jeśli jestem gotowy stracić, otrzymam znacznie 
więcej.  

Papież Franciszek powiedział, że Bóg nie potrafi dawać mniej niż wszystko. 
Kiedy On coś daje, to daje siebie samego, co jest wszystkim. 



sobota, 22 lutego - Święto katedry świętego Piotra                          Mt 16,13-19 


Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów:  
„Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”  
A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za 
Jeremiasza albo za jednego z proroków”.  
Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”  
Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.  
Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem 
ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja 
tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, 
a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; 
cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na 
ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. 



Rozważanie


Jezus zadaje uczniom ważne pytanie. Niesamowita jest odpowiedź Piotra, 
który „rozpoznaje” Jezusa – odkrywa Jego tożsamość, wypowiada prawdę 
o Nim, o tym, kim On jest. A w zamian za to Jezus objawia Piotrowi prawdę 
o nim, i tak wzajemnie się rozpoznają i nazywają.  
Takie poznanie Jezusa jest łaską - prawdę o tym, kim jest Syn, zna tylko Ojciec 
i objawia ją tym, którym chce. Piotr był w bliskiej relacji z Jezusem, dlatego to 
było możliwe.  
A jaka jest moja więź z Jezusem? Czy dostrzegam, jak Jezus objawia mi siebie, 
i w jaki sposób objawia mi mnie samego? Czy wiem, kim jest Jezus, i czy 
wiem, kim ja jestem dla Jezusa? 



Niedziela, 23 lutego                                                                                 Mt 5,38-48 


Jezus powiedział do swoich uczniów: "Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za 
oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli 
cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce 
prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, 
żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie 
odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.  
Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nie-
przyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie 
waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się 
stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce 
Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych 
i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za 
nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie 
tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? 
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski". 



Komentarz - ks. Krystian wilczyński


Podejmując się jakiegokolwiek dzieła dobrze jest mieć przed oczami wyraźny 
cel. Poznanie drogi do niego zwykle u początku jest częściowe, ale kiedy już 
się nią przemierza, ukazują się coraz to nowe możliwości i coraz to nowe 
narzędzia do osiągnięcia celu. 
Do takiej postawy zachęca nas dzisiaj pierwsze czytanie. Bóg przedstawia 
Izraelowi cel zasadniczy ich postępowania: świętość. Następna część 
wypowiedzi objawia drogę i narzędzia upodobnienia się człowieka do Boga, 
a są nimi uczynki miłosierdzia. 
Bóg zestawia postawę miłości bliźniego, nawet trudnego do przyjęcia, od 
łatwiejszej postawy nienawiści i odwetu. Stwórca zaleca pełne miłości 
upominanie, w miejsce zemsty, urazy i chęci odizolowania się. Motywacją do 
tego ma być spojrzenie na swoje osobiste pragnienia. Właśnie tam, w swoim 
sercu, znaleźć można wołanie o bliskość, miłość i przebaczenie. Stworzyciel 
człowieka wydaje się więc mówić: „Popatrz czego chcesz i zrozum, że bliźni 
chce dokładnie tego samego”. Widzieć w drugim człowieku dobrą wolę i chęć 
jedności, pomimo jego nieporadności, jest prawdziwie Bożym spojrzeniem na 
pogubione w grzechu Jego dziecko. Zawarte w tym czytaniu słowo świętość 
można zamienić na miłosierdzie. 
Pomimo przekonania co do konieczności miłowania bliźniego, czasami jest to 
wręcz niemożliwe do zrealizowania. Bywa, że ktoś bardzo mocno skrzywdził 
i w oczach ofiary nie zasługuje na dobre traktowanie. Jak wtedy odnaleźć 
motywację do miłowania? 
Z tym problemem rozprawia się św. Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu. 
Stara się oczami Bożymi ukazać równość wszystkich co do godności. Nie waha 
się nazwać każdego ochrzczonego „świątynią Ducha Świętego”, w której 
zamieszkuje chwała Boża. Dodaje jednak, iż świątynię można zniszczyć, kto 
zaś tego się dopuści, tego zniszczy Właściciel świątyni – Bóg. Wspólny cel 
i status – należenie do Boga, ma wystarczyć jako motywacja do szukania 



zgody i proszenia Go o umiejętność przebaczania. Przy końcu, bowiem, mamy 
stać się kimś jednym w Chrystusie, a z Nim jedno w Bogu. Wtedy nie będzie 
już miejsca na podziały, a kto do Boga nie zdąży się upodobnić, kto nie będzie 
umiał być miłosierny, ten zostanie odrzucony i potępiony. 
Ewangelia Jezusa pokazuje właśnie takie podejście do relacji międzyludzkich. 
Zbawiciel przyszedł zaprowadzić pokój i zgodę wśród ludzi. Dlatego nauczanie 
o oku i zębie przenosi na grunt miłości i to miłości nieprzyjaciół. Izraelita miał 
miłować bliźniego, czyli drugiego Izraelitę. W Prawie nie było ani słowa 
o miłości pogan, a tym bardziej o miłości do wrogów. Nauczanie o miłowaniu 
nieprzyjaciół jest typowe dla chrześcijaństwa i możliwe tylko w miłości 
Chrystusa. Jedynie Zbawiciel miłował do końca nawet swoich nieprzyjaciół. 
Jeśli ktokolwiek z ludzi też tak potrafi, to tylko dlatego, że miłość Boża jest 
w nim doskonała. Sami z siebie, ludzie nie są zdolni do aż takiego poświęcenia. 
Taka miłość jest szokująca, zaskakująca, a przede wszystkim bardzo widoczna. 
Zatem polecenia Chrystusa o drugim policzku, szacie, tysiącu kroków i poży-
czaniu potrzebującym mają za zadanie uczynić Bożą łaskę dostrzegalną. Taką 
właśnie miłością ukochał nas Jezus. 
Bóg daje nam zawsze najlepszy z możliwych wzorów do naśladowania – siebie 
samego. Skoro bowiem jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, to 
zachowanie tego obrazu jest naszym powołaniem i jedyną drogą uświęcenia. 
Tym właśnie będziemy różnić się od ludzi, a upodabniać do Boga, że miłować 
będziemy już bez granic.  



Rozważanie


Jezus uczy, jak stać się synem w Synu, jak być jak On, jak być świętym. 
Wydaje się, w oczach świata, że trzeba robić wszystko na odwrót. Tym, co do 
Niego bardzo upodabnia, jest na pewno miłość nieprzyjaciół. Zachowanie się 
wobec nich, jak wobec tych, których się kocha. To już nie tylko kochanie  
swoich bliskich, ale podobieństwo do samego Boga, przez miłość do każdego 
człowieka. Zwyciężanie zła poprzez dobro. Tylko Jezus, Sługa Pański, może 
tego uczyć: „Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust 
swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących 
ją, tak On nie otworzył ust swoich”. W chwili śmierci przebacza swoim 
oprawcom i modli się za nich. Takie postępowanie może nie mieści się 
w ludzkiej, ograniczonej logice, ale dla Boga jest to logika nadmiaru, łaski, 
którą chce wylewać jak deszcz na wszystkich: dobrych i złych, sprawiedliwych 
i niesprawiedliwych. To Miłość, która chce wszystkich przyciągnąć,  pragnie 
się dawać i zostać przyjętą.  

Kim są moi „nieprzyjaciele”? Czy przyznaję się Jezusowi do moich krzywd 
i zranień? Jak odpowiadam na zło, które mnie dotyka? 


