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EWANGELIA NA SZÓSTĄ  NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ                                                            Mk 1,40-45 
 
Uzdrowienie trędowatego. 
 

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił 
Go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty lito ścią, wyciągnął r ękę, 
dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony! Natychmiast trąd go 
opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go 
odprawił, mówiąc mu: Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się 
kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na 
świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i 
rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, 
lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do 
Niego. 
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         Cierpienie ćwiczy każdego w pokorze. W cierpieniu nie ma mądrych – każdy 
okazuje się takim, jakim jest naprawdę. Czasem jednak owocem cierpienia jest bunt, 
bluźnierstwo i złorzeczenie, zwłaszcza gdy jest ono niezawinione. W cierpieniu jedni 
tracą wiarę a inni zyskują.   
Tr ędowaty niczego nie wymusza, niczego nie narzuca. Mówi do Jezusa: „Jeśli chcesz, 
możesz mnie oczyścić!” (w 40). To nie jest rozkaz, to nie jest szantaż, to nawet nie jest 
prośba. To jest pełne ufności oddanie się woli Bożej! Bóg choć wszystko może, to 
jednak niczego nie musi! Nie musi uzdrowić. Cud nie może być na żądanie. Bóg nie 
może być przymuszony do działania, ani naszym cierpieniem ani modlitwami, niczym! 
W przypadku tr ędowatego z Ewangelii wola Boża i nadzieje ludzkie okazały się 
tożsame. Cud był wolą Boga!   Zadziwia jednak nieposłuszeństwo uzdrowionego, 
który miał milczeć a gada jak najęty. Nie umie unieść woli Bożej do końca. Wymóg 
dyskrecji przerasta wielu. Nieposłuszeństwo uzdrowionego jest wyraźną przeszkodą w 
spełnieniu się dalszych planów Bożych. Uniemożliwi dokonanie cudów w życiu 
bliźnich. Pamiętajmy wi ęc, by woli Bożej nie interpretować połowicznie wybierając z 
niej tylko to, co idzie po linii naszych oczekiwań. Nie jesteśmy sami i nie jesteśmy też 
najważniejsi. Ojcostwo Boga jest dla wszystkich. 
   Od posłuszeństwa lub nieposłuszeństwa kogoś z nas, zależą losy wielu, którym Bóg 
także chciałby objawić swoje miłosierdzie. Wykluczonych nie brakuje, nie 
koncentrujmy się więc na sobie i swoich cierpieniach, raczej pomóżmy wykluczonym 
uwierzyć w siłę ludzkiej solidarności. Jean Vanier, twórca wspólnot „Wiara i światło” 
mówił:  „ Społeczeństwo w którym nie ma miejsca dla słabych jest słabe, jeśli w nim nie 
ma miejsca dla niepełnosprawnych jest niepełnosprawne.” Jak bardzo prawdziwe słowa 
wypowiedział człowiek, który świadomie zrezygnował z kariery w marynarce 
wojennej, by oddać się posłudze nieuleczalnie chorych!  



 
 

KRÓTKA HISTORIA ŚW. MARKA - EWANGELISTY 
     W księgach Nowego Testamentu występuje pod imieniem Jan, Dzieje Apostolskie (Dz 
12, 12) wspominają go jako "Jana zwanego Markiem", syn Marii, która prawdopodobnie 
była właścicielką domu, w którym odbyła się Ostatnia Wieczerza. Był Palestyńczykiem. 
Imienia jego ojca nie znamy. Zapewne, w czasach publicznej działalności Pana Jezusa 
matka jego, Maria, była wdową; pochodziła z Cypru. 
     Marek był uczniem św. Piotra. Prawdopodobnie zaraz po zesłaniu Ducha Świętego św. 
Piotr udzielił św. Markowi Chrztu świętego. Dlatego nazywa go swoim synem (1 P 5, 13).  
Największą zasługą św. Marka jest to, że zostawił nam napisany zwięzły opis życia i nauki 
Pana Jezusa. Jego Ewangelia miała być wiernym echem katechezy św. Piotra. Napisał ją 
św. Marek przed rokiem 62, w którym ukazała się Ewangelia św. Łukasza. Mogła więc 
powstać w latach 50-60. Zaczyna on swoją Ewangelię od Chrztu Pana Jezusa i od 
powołania św. Piotra na Apostoła. Podaje on jako szczegół charakterystyczny: pobyt Pana 
Jezusa w domu św. Piotra i uzdrowienie jego teściowej (Mk 1, 29-31). 
Święty Marek znał doskonale język aramajski i grecki. Ewangelię swoją pisał nie dla 
Żydów, gdyż często tłumaczy słowa aramajskie na język grecki (Mk 5, 4; 14, 36; 15, 22). 
Tłumaczy również zwyczaje żydowskie (Mk 7, 1-23; 14, 12). Ewangelię swoją pisał 
zapewne w Rzymie, gdyż przypomina znanych w Rzymie gminie chrześcijańskiej: 
Aleksandra i Rufusa (Mk 15, 21) jako świadków pośrednich męki Pańskiej. 
Święty Marek jest patronem pisarzy, notariuszy, murarzy, koszykarzy i szklarzy. 
Przyzywany podczas siewów wiosennych oraz w sprawach pogody. 
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UŚMIECHNIJ SI Ę 

Ojciec pyta Jasia: 
- Dałeś koniowi jeść? 
- Tak, oczywiście. 
- A kto to widział? 
- Drugi koń... 
 
- Mamo, mysz wpadła do wiadra z mlekiem!- woła Jaś. 
- I co, synku, wyciągnąłeś ją? 
- Nie, wrzuciłem kota. 
 
Policjant wybrał się z kolegą do teatru. Kolega, przeglądając program, zauważa: 
- Wiesz, drugi akt tej sztuki rozgrywa się po pięciu latach... 
- A bilety zachowują ważność? 
 
Jedzie gość zygzakiem... w końcu zatrzymuje go policjant i mówi: 
- Prawo jazdy proszę! 
- A co oddaliście mi?!! 



 
 

.INTENCJE 
 

                                               PONIEDZIAŁEK 16. 02. 2009. 
16.00 …… 
 
                                                     WTOREK 17. 02. 2009 
16.00 …… 
 
                                                               ŚRODA 18. 02. 2009 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O zdrowie dla Gabrieli Włodarczyk. 

Za +Mariannę Skoneczną /int. od brata Janka z rodziną/; 
     +Adama Plutę / int. od kolegi Andrzeja z rodziną/; 
     +Józefa Rybaka w 24 rocz. śmierci, Janiny Rybak w 10 rocz. śmierci 
       oraz Józefę Skorupińską; 
     +Antoniego Lisa /int. od Jadwigi z rodziną/; 
     +Antoninę i Jana Kępów oraz Tadeusza Wędraka; 
     +Annę i Romana w 25 rocz. śmierci Rębalskich. 
 

                                             CZWARTEK 19. 02. 2009 
16.00…... 
 
                                                      PIĄTEK 20. 02 2009 
16.00 Za +Michalinę, Janinę Tworską / popogrzebowa /. 
 
                                                      SOBOTA 21. 02. 2009 
16.00 O Boże błogosławieństwo dla Pawła Piorunowskiego z racji 18 rocz. urodzin. 
16.30 Za +Feliksę Stanisławską, Józefa i Walerię Stanisławskich, Antoninę 
                 i Jana Szczepańskich. 
 
                                                       NIEDZIELA 22. 02. 2009. 
  9.00 Za +Feliksa Gabryszewskiego;  
                +Władysława Kielana, Józefa i Józefę Boneckich. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Grzegorza Żelazka z racji 18 rocz. urodzin 
                  i całej rodziny. 
          O Boże błogosławieństwo dla Anety i Łukasza z racji rocz. ślubu 
                  i dla ich córki Amelki. 
16.00 Za +Andrzeja Gieracha w 6 rocz. śmierci, Agnieszkę i Józefa oraz 
                  Antoninę i Władysława Zimnickich. 
 
 
 
 
 


