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Poniedziałek, 20 stycznia                                                                        Mk 2,18-22


Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa 
i pytali: "Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi 
uczniowie nie poszczą?" Jezus im odpowiedział: "Czy goście weselni mogą 
pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo mają pośród 
siebie pana młodego. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, 
a wtedy, w ów dzień, będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna 
do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze 
starego ubrania i gorsze staje się przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa 
do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki. Wino się 
wylewa i bukłaki przepadną. Raczej młode wino należy wlewać do nowych 
bukłaków". 



Rozważanie 


Uczniowie Jana i faryzeusze zachowują się trochę jak pracująca Marta wobec 
słuchającej Marii – oni poszczą, żyją ascezą, umartwieniem i wysiłkiem, 
a uczniowie Jezusa wydają się im zwolnieni z wszelkich obowiązków, postów 
i trudów. Ale jak w przypadku sióstr, tak samo tutaj Jezus zwraca uwagę na to, 
że obie te postawy są ważne – nie mówi, że Jego uczniowie nie mają pościć, 
ale wszystko musi mieć swój czas, odpowiedni cel i motywację. Post sam dla 
siebie nie ma sensu. Jeśli nie zbliża do Jezusa, powoduje smutek i frustrację. 
Ale kiedy pozwolimy sobie na doświadczenie własnej słabości, ograniczenia, 
znajdziemy się w postawie człowieka, który potrzebuje, a nie ma, zgodzimy się 
na niepanowanie nad sytuacją, wtedy zobaczymy, że wyrzeczenie otwiera 
drzwi Duchowi. Post nie jest celem samym w sobie, ale jest zadaniem wobec 
celu, jakim jest czystość serca.  

Jak wygląda mój post? Czy zbliża mnie do Boga? Czy oczyszcza moje serce? 



wtorek, 21 stycznia                                                                                  Mk 2,23-28


Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego 
zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: "Patrz, 
czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?" On im odpowiedział: "Czy 
nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł 
głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, 
najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; 
i dał również swoim towarzyszom". I dodał: "To szabat został ustanowiony dla 
człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także 
szabatu". 



Rozważanie


Uczniowie w oczach faryzeuszy postąpili wbrew Prawu, czynili to, czego nie 
wolno w szabat. Ale Jezus patrzy szerzej, pokazuje, że Prawo powinno być 
wypełnione miłością i troską o człowieka. Nasza relacja z Bogiem potrzebuje 
prawa, ale musi być ono pełne ognia, miłości, która je wypełni, by nie żyć 
w iluzji, ale konkretnie kochać drugiego człowieka i widzieć jego potrzeby.  

Kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie 
widzi. Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował 
też i brata swego” (1 J 4,20-21).  

Jakie jest moje podejście do Prawa Bożego, przykazań? Czy wierzę, że są one 
obietnicą, że gdy będę według nich żył, będę naprawdę szczęśliwy? 



środa, 22 stycznia                                                                                         Mk 3,1-6


W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał 
uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. On 
zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: "Podnieś się na środek!" A do nich 
powiedział: "Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie 
uratować czy zabić?" Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła 
z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: 
"Wyciągnij rękę!" Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze 
wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki 
sposób Go zgładzić. 



Rozważanie 


Jezus po raz kolejny przypomina, że prawo nie usprawiedliwia zatwardziałości 
serca, bezduszności, nieczułości na ludzkie cierpienie, a wręcz przeciwnie – to 
właśnie szabat bardzo „nadaje się”, by tego dnia czynić dobro, ocalić życie. 
Faryzeusze „odwracają” prawo, śledzą Jezusa, by Go oskarżyć, naradzają się 
przeciw Niemu – zatwardziałość ich serc powoduje w Nim smutek i gniew. 
Jakie jest moje serce? Czy nie jest przewrotne? Czy nie upieram się przy 
swoim, nawet gdy brak mi argumentów, odpowiedzi, jak faryzeuszom? 

Człowiek w synagodze miał rękę uschniętą, a więc sparaliżowaną, bezwładną, 
bezużyteczną. Jakie miejsca w moim życiu stały się takie? Jezus chce je 
uzdrowić, tak jak uzdrowił człowieka w synagodze mówiąc, by wyszedł na 
środek. Nie po to, aby go zawstydzić, pokazać wszystkim jego słabość, ale by 
stanął w prawdzie i pozwolił się oczyścić. Ten człowiek pozwolił, był 
posłuszny Jego słowu.  

Czego wstydzę się przed Jezusem? Bez wstydu nie ma uwolnienia od wstydu. 
Czy potrafię śmiało wyciągać ręce do Jezusa i prosić o uzdrowienie? 



czwartek, 23 stycznia.                                                                               Mk 3,7-12


Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A przyszło za Nim 
wielkie mnóstwo ludzi z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei 
i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na 
wieść o tym, jak wiele działał. Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była 
dla Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby na Niego nie napierano. 
Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, 
cisnęli się do Niego, aby Go dotknąć. Nawet duchy nieczyste, na Jego widok, 
padały przed Nim i wołały: „Ty jesteś Syn Boży”. Lecz On surowo im 
zabraniał, żeby Go nie ujawniały. 



Rozważanie


Tłumy ludzi podążają za Jezusem, chcą Go słuchać, dotknąć, prosić o uzdro-
wienie i uwolnienie. Słyszeli o Nim, bo Jego działalność w Galilei, liczne cuda 
i uzdrowienia przyciągały ludzi i dowodziły, że jest On Mesjaszem. Jakie są 
moje motywacje szukania Jezusa? Czy nie bywa tak, jak mówi o tym Jezus: 
„szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście 
chleb do syta” (J 6,26)? Czego pragnę, o co proszę Jezusa?  

My także możemy Go spotykać, słuchać i dotykać. Czy szukam Jego 
uzdrawiającego dotyku w sakramentach? On wie, czego nam potrzeba, nie 
ominie naszych próśb i zawsze odpowie na pragnienia spotkania Go. 



Piątek, 24 stycznia                                                                                      Mk 3,13-19


Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni 
przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł 
wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. 
Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, 
syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to 
znaczy: Synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, 
Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza 
Iskariotę, który właśnie Go wydał. 



Rozważanie 


Jezus wybiera i przywołuje tych, których sam chce. Tak wybrał apostołów i tak 
samo wybiera nas. Każdego z nas „wybrał przez założeniem świata, abyśmy 
byli święci i nieskalani przed Jego obliczem; z miłości przeznaczył nas dla 
siebie” (Ef 1,4), bo Bóg wybiera, stwarzając. Pragnie, aby Mu towarzyszyć, 
być z Nim w zażyłości, bliskiej i intymnej relacji. To jest pierwsza rzecz, z tej 
osobistej relacji wyłonią się konkretne zadania i misje. Jezus wybrał dwunastu 
uczniów, których znał – znał ich historie, cechy, słabości, pragnienia. Może oni 
sami uważali się za zbyt małych, prostych, niegodnych. Ale Jezus nie pyta 
o zdolności, tylko o miłość, tak jak po zaparciu się Piotra nie wymagał od 
niego doskonałości, tylko zapytał: czy Mnie kochasz?  

Jak wygląda moja relacja z Jezusem? Czy widzę w niej źródło swojego 
powołania? 



sobota, 25 stycznia - Nawrócenie św. Pawła Apostoła                   Mk 16,15-18


Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: 
"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy 
i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym 
zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą 
wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co 
zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci 
odzyskają zdrowie". 



Rozważanie


Wezwanie Jezusa do głoszenia Ewangelii jest aktualne i dla nas. Mamy być 
Jego świadkami w świecie, i choć do świata nienależący, to do niego posłani. 
Świadek sam musi wiedzieć, że jest kochany – jeśli sam nie doświadczył 
miłości, nie będzie mógł się tym doświadczeniem podzielić. Jak dzielę się 
moim doświadczeniem Boga? Kiedy się Go pozna, można dalej przekazywać 
dobrą nowinę. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak nasze życie, słowa i czyny 
mogą wpływać na innych. Możemy być dla kogoś „okazją” do spotkania 
Jezusa. Jeśli jesteśmy z Nim w bliskości, na ustach mamy imię Jezus, a Jego 
słowo w nas przebywa, może ono działać i w nas, i w innych wokół nas, tak że 
zaczną się dziać rzeczy po ludzku niemożliwe.  

Czy mam świadomość, że jestem świadectwem dla świata, otaczających mnie 
ludzi? 



Niedziela Słowa Bożego, 26 stycznia                                                    Mt 4,12-23


Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił 
jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu 
ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: 
«Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea 
pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom 
cienistej krainy śmierci wzeszło światło». Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: 
«Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».  
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, 
zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli 
bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami 
ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd 
dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, 
jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. 
A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą 
Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie 
i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. 



Komentarz - ks. Krystian wilczyński


Na liturgię Słowa można spojrzeć warstwowo, opierając się na sensach 
biblijnych (czytanie tego samego tekstu pod innym kątem). Orygenes porówna 
taką lekturę do obierania orzecha: należy pozbyć się łupiny i wewnętrznej 
osłony owocu, ażeby dostać się do miąższu, który odżywia. Podobnie historie 
biblijne mają pokazać głębszy, duchowy sens relacji Boga do człowieka, 
karmiący i odżywiający naszego ducha. 
Pierwszą warstwą tekstu jest warstwa historyczna. Mamy w niej do czynienia 
z proroctwem Izajasza, wypowiedzianym ok. VII-VI wieku przed Chrystusem. 
Mówi o konkretnym miejscu; o narodzie pogrążonym w ciemnościach, 
mającym dostąpić oświecenia; o wyzwoleniu z powodu pewnego wydarzenia, 
powodującego radość w nich wszystkich. Wiadomo, że chodzi o Izrael, 
o północne jego części, oddalone duchowo od wiernej Bogu Judei. Dzisiejsza 
Ewangelia przytacza te słowa i odnosi je do Jezusa. 
Drugą warstwą jest sens duchowy. Patrzymy na fakty historyczne przez 
pryzmat rzeczywistości Bożej. Omawiane proroctwo, nieco tajemnicze, zostało 
odczytane w świetle Chrystusa. Zapisał je Ewangelista Mateusz, który 
praktycznie powtórzył słowa z Izajasza. Zaraz po tym wspomina, że Jezus 
rozprzestrzenia swoją działalność ewangelizacyjną, podobnie jak zapalone 
światło ogarnia ziemię. Tę misję Zbawiciel zaczął poprzez głoszenie 
nawrócenia i zbieranie sobie głosicieli, którzy mieli pójść za Nim. 
W warstwie trzeciej – moralnej, można zobaczyć jak postępować w oparciu 
o wydarzenia opisane w podanych tekstach. Widzimy uczniów, którzy 
jasnością słowa Jezusa zostają wydobyci z ciemności swojego oczekiwania. 
Ten blask ich przyciąga, oświeca i powołuje. Wybierają służbę światłości, którą 
zostali napełnieni. Wzorując się na nich, także i my powinniśmy iść za Słowem 
Życia. Dlatego czytamy, rozważamy i próbujemy wdrażać to, co mówi do nas 
Pismo Święte. 



Kolejną jest warstwa eklezjalna (budująca Kościół – Ekklesia). U Izajasza 
widzimy lud pogrążony w ciemnościach grzechu, nie mogący się z nich 
wydobyć. Ci ludzie mogą tylko usłyszeć opowieści o świetle, będąc 
przyzwyczajonymi do życia w ciemnościach. W tej sytuacji potrzeba, aby 
przyszła światłość i ich oświeciła. W ten sposób staną się wspólnotą Ludu 
Bożego, oświeconego i oczyszczonego łaską Zbawiciela. W istocie, Kościół 
ciągle potrzebuje miłosiernego wydobywania ze swych ciemności, ze swoich 
pogańskich, północnych ziem. To wydobycie poprowadzi ich do pełnych wiary 
ziem południa, które jest symbolem zbawienia przychodzącego wraz ze 
Wschodzącym Słońcem. 
Po eklezjalnej następuje warstwa sakramentalna. Rozpoznajemy w tym 
miłosiernym i oczyszczającym działaniu Boga chrzest oraz pokutę i po-
jednanie. Bóg w swoim Synu schodzi do człowieka i przywraca mu życie 
w świetle. 
Potem odczytujemy warstwę eschatologiczną (o tym co w czasach 
ostatecznych, co po śmierci). Lud oczyszczony i oświecony dostępuje radości 
życia w królestwie Bożym. Tę reakcję dzieci Bożych widać u Izajasza, ale 
także w Ewangelii: Jezus powołuje Apostołów, aby byli z Nim i aby do Niego 
prowadzili innych ludzi. Ostatecznie to właśnie Kościół prowadzi do radości 
oświeconych. Cofanie skutków grzechu (cierpienia, chorób, smutku, 
umierania) jest oznaką już obecnego w nas królestwa Bożego. 
Rozważajmy osobiście to, co mówi nam dziś Słowo. 



Rozważanie


Do nawrócenia potrzebne jest rozpoznanie i świadomość swojego grzechu. 
To zmiana pomylonego kierunku, zmiana myślenia. Wielką łaską jest zobaczyć 
w prawdzie swój grzech i zwrócić się od siebie, znów w kierunku Boga, 
właśnie z powodu Królestwa Bożego – z miłości i tęsknoty za Jezusem. On 
przychodzi do siedzących w ciemności, a więc grzeszników. Jego słowo może 
dotrzeć do najciemniejszych miejsc w naszym życiu, tak że znów pojawi się 
tam światło. On wie, gdzie w nas jest ta ciemność i czeka, by Go tam wpuścić. 
To wielka zachęta do odnowy swojego życia, otwarcia serca na światło 
Chrystusa. Tylko On może tak celnie trafić w to serce, odpowiedzieć na jego 
najgłębsze pragnienia, by człowiek był w stanie zrezygnować ze wszystkiego, 
i natychmiast za Nim pójść, jak Szymon, Andrzej, Jakub i Jan.  

A czy ja przyjmuję światło słów Jezusa? Czy widzę w sobie miejsca, które 
potrzebują nawrócenia? Jak dziś rozumiem Jezusowe „Pójdź za mną?” 


