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7 lutego 2022 
 

Mk 6,53-56  (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Gdy się przeprawili, przypłynęli do ziemi Genezaret i przybili do brzegu. 

 Skoro wysiedli z łodzi, zaraz Go poznano.  

Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych, tam 

gdzie, jak słyszeli, przebywa.  I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy osad, 

kładli chorych na otwartych miejscach i prosili Go, żeby choć frędzli u Jego płaszcza 

mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

W dzisiejszej Ewangelii widzimy, jak mieszkańcy ziemi Genezaret zaczynają 

dostrzegać nową rzeczywistość:  

Bóg działa z mocą w osobie Jezusa. 

Dlatego na wieść o tym, że Jezus przybywa do jakiejś miejscowości, gromadziły 

się wokół Niego tłumy. Ludzie przybywali z daleka, aby przedstawić Mu swoje 

troski i prosić o pomoc dla schorowanych bliskich, ale także ze zwykłej ciekawości. 

Przychodzili zobaczyć na własne oczy niezwykłego Nauczyciela, słuchać słowa 

Bożego, które głosił, oraz przyjąć Jego uzdrawiającą miłość.  

Wiemy naturalnie, że wyjątkowym i uprzywilejowanym miejscem spotkania z 

Bogiem są nasze świątynie. On jest obecny, gdy Jego lud gromadzi się na modlitwie, 

i czeka z miłością w tabernakulum nawet wtedy, gdy nikogo nie ma w kościele.  

Jednak w czasie pandemii mieliśmy szansę dokonać ważnego odkrycia. Gdy 

większość kościołów przynajmniej tymczasowo stała się dla nas niedostępna, 

mogliśmy uświadomić sobie, że obecność Jezusa nie ogranicza się do budynku 

świątyni.  



Doświadczenie odcięcia od kościoła parafialnego czy ulubionego sanktuarium 

mogło uzmysłowić nam, że Pan nigdy nie opuszcza swego umiłowanego ludu. On 

czyni sobie mieszkanie w sercach wszystkich wierzących i szepce swoje zaproszenie 

wszystkim, którzy Go szukają.  

Przypomnij sobie, w jaki sposób Jezus spotykał się z tobą w czasie, gdy ze 

względów bezpieczeństwa nie mogłeś pójść do kościoła.  

❖ Może spotkałeś Go na stronach Pisma Świętego, a może podczas transmisji 

nabożeństw w Internecie.  

❖ Może rozpoznałeś Go w trosce sąsiadów pomagających starszym osobom 

w zakupach.  

❖ Jezus był obecny w tych i wielu innych sytuacjach.  

On zawsze pragnie przebywać wśród nas, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy.  

I chociaż nic nie da się porównać z Jego obecnością w Eucharystii, nie jest to 

jedyny sposób, w jaki możemy się z Nim spotykać.  

➢ Gdzie Jezus dziś „wysiada z łodzi” w twoim życiu?  

Podobnie jak tłumy z Ewangelii Marka, wybiegnij Mu na spotkanie, niosąc swoje 

najgłębsze troski i pełne miłości uwielbienie. On da ci się poznać zarówno w 

kościele, jak i w twoich codziennych obowiązkach! Im jaśniej rozpoznasz Go w 

jednym miejscu, tym łatwiej i z większą radością będziesz rozpoznawać Go w 

innych.  

 

„Jezu, otwórz mi oczy na Twoją obecność w moim życiu.” 

 

1 Krl 8,1-7.9-13    Ps 132,6-7.9-10 
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1 Krl 8,22-23.27-30 (Biblia Tysiąclecia) 

 

Następnie Salomon stanął przed ołtarzem Pańskim wobec całego zgromadzenia 

izraelskiego i wyciągnąwszy ręce do nieba, rzekł: O Panie, Boże Izraela! Nie ma 

takiego Boga jak Ty, ani w górze na niebie, ani w dole na ziemi, tak 

zachowującego przymierze i łaskę względem Twoich sług, którzy czczą Cię z 

całego swego serca,  

Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa 

najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą 

zbudowałem. Zważ więc na modlitwę Twego sługi i jego błaganie, o Panie, Boże 

mój, i wysłuchaj to wołanie i tę modlitwę, w której dziś Twój sługa stara się 

ubłagać Cię o to, aby w nocy i w dzień Twoje oczy patrzyły na tę świątynię. Jest 

to  

miejsce, o którym powiedziałeś: Tam będzie moje Imię - 

tak, aby wysłuchać modlitwę, którą zanosi Twój sługa na tym miejscu.  

 Dlatego wysłuchaj błaganie Twego sługi i Twego ludu, Izraela, ilekroć modlić 

się będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj w miejscu Twego przebywania - w 

niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale też i przebacz! 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Bóg od samego początku obiecywał, że zamieszka ze swoim ludem. Czuwał nad 

nim podczas wyjścia z Egiptu, w czasie wędrówki przez pustynię i przy wejściu do 

Ziemi Obiecanej. Po osiedleniu się w Kanaanie Izraelici zapragnęli konkretnego 

miejsca, w którym Bóg mógłby z nimi zamieszkać.  

Kiedy królem został Salomon, wybudował Bogu wspaniałą i kosztowną świątynię, 

której poświęcenie zostało opisane w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Przy tym jasno 

widział, jak zdumiewające jest to, by Stwórca nieba i ziemi zamieszkał w świątyni: 

„Czy (…) naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe 

nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem” (1 Krl 8,27).  



A jednak tak się stało! Tego dnia Salomon i jego lud stanęli z czcią przed Panem. 

Czuli, jak bardzo ważna jest dla nich Jego obecność. Potrzebne było im  

❖ miejsce, w którym mogliby celebrować to, że Bóg wybrał właśnie ich na 

swoją szczególną własność.  

❖ miejsce, którego każdy detal skłaniałby do skruchy i uwielbienia.  

❖ miejsce, gdzie mogliby składać Bogu ofiarę uwielbienia.  

Świątynia Salomona przetrwała setki lat, lecz w końcu uległa zniszczeniu.  

Jednak nasza tęsknota za Bogiem mieszkającym pośród nas pozostaje wciąż 

aktualna. Po napełnieniu Duchem Świętym w dzień Pięćdziesiątnicy Apostołowie 

uświadomili sobie, że  

Bóg czyni każdego wierzącego świątynią swego Ducha!  

Nasze pragnienie bliskości Boga zostało zaspokojone. Dokonał tego Pan – przez 

swoją śmierć i zmartwychwstanie zbudował nową świątynię.  

Jesteś świątynią Pana. On wybrał sobie ciebie na mieszkanie. Nie szczędził trudu, 

aby przygotować cię na przyjęcie Jego obecności. Przelał własną krew, aby oczyścić 

cię z grzechu. Dał ci Ducha Świętego i stworzył w tobie nowe serce.  

Może zapytasz wraz z Salomonem:  

➢ Jak Stwórca nieba i ziemi może zamieszkać w budynku zbudowanym 

ręką ludzką?  

➢ Jak może zamieszkać we mnie?  

A jednak to czyni! Niech ta prawda zapadnie ci głęboko w serce, budząc w tobie 

wdzięczność i uwielbienie. Jest to jedyna adekwatna odpowiedź na tak niepojętą 

miłość!  

 

„Boże wszechmogący, kim jestem, że chcesz we mnie zamieszkać? 

Otwieram dla Ciebie swoje serce!” 

 

Ps 84,3-5.10-11  

 

 

 

 

 



Mk 7,1-13 

 

Zebrali się u Niego faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z 

Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to 

znaczy nie obmytymi rękami.   

Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, 

jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść.  I /gdy wrócą/ z rynku, nie jedzą, dopóki 

się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych /zwyczajów/, które przejęli i których 

przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych.  

Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: Dlaczego Twoi uczniowie nie 

postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im:  

Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane:  

Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode 

Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście 

przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, /dokonujecie obmywania 

dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie/.  

I mówił do nich: Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję 

zachować. Mojżesz tak powiedział: Czcij ojca swego i matkę swoją oraz: Kto 

złorzeczy ojcu lub matce, niech śmiercią zginie. A wy mówicie: Jeśli kto powie ojcu 

lub matce: Korban, to znaczy darem /złożonym w ofierze/ jest to, co by ode mnie 

miało być wsparciem dla ciebie -  to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ni dla 

matki. I znosicie słowo Boże przez waszą tradycję, którąście sobie przekazali. Wiele 

też innych tym podobnych rzeczy czynicie. 
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Ps 37,5-6.30-31.39-40 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie 

działał i sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a słuszność 

twoja - jak południe. 

Usta sprawiedliwego głoszą mądrość i język jego mówi to, co 

słuszne. Prawo jego Boga jest w jego sercu, a jego kroki się nie zachwieją.  

Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana; On ich ucieczką w czasie 

utrapienia. Pan ich wspomaga, wyzwala; wyzwala ich od występnych i 

zachowuje, do Niego bowiem się uciekają. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Wydaje nam się czasem, że pójście za Panem przypomina nieco skok z samolotu – 

klamka zapadła, nie ma już odwrotu, nie można zmienić zdania. Jednak w 

rzeczywistości nie wystarczy podjąć tę decyzję raz na zawsze. Trzeba ją potwierdzać 

każdego dnia.  

Zachęca do tego dzisiejszy psalm responsoryjny wzywając nas do powierzenia 

swego życia w ręce Boga i pełnienia Jego woli całym sercem, na ile tylko potrafimy. 

A wtedy, jak obiecują słowa psalmu, zobaczymy Jego działanie. Bóg będzie działał.  

Będzie działał zawsze, nawet jeśli my nie zawsze dochowujemy swoich 

zobowiązań wobec Niego. 

➢ Spójrzmy na króla Salomona.  

Na początku swego panowania Salomon oddawał cześć Bogu jak jego ojciec 

Dawid. A Bóg działał w jego życiu udzielając mu mądrości potrzebnej do rządów nad 

ludem. Sprawił, że Salomon stał się obiektem zazdrości wszystkich władców 

Bliskiego Wschodu.  



Nawet królowa Saby przybyła do niego z darami (1 Krl 10,1-10).  

Jednak Salomon w pewnym momencie zachwiał się w swojej wierności Panu i 

zaczął budować własne bogactwo zaniedbując dobrobyt narodu.  

Jest raczej mało prawdopodobne, że u twoich drzwi pojawi się współczesna 

królowa Saby z kosztownymi darami.  

Jeśli jednak będziesz całym sercem szukać Pana i powierzysz Mu swoją drogę, On 

będzie działał.  

Znajdujesz się zresztą w o wiele bardziej uprzywilejowanej pozycji niż król 

Salomon. Dzięki obecności Ducha Świętego możesz codziennie coraz bardziej 

wzrastać w pokorze i czystości. Bóg będzie działał.  

Może da ci głęboką mądrość czy słowa pociechy dla kogoś borykającego się z 

nieszczęściem. Może doświadczysz cierpliwości w trudnej sytuacji, uzdrowienia w 

chorobie, wolności od nałogowego grzechu. Staraj się wiernie iść za Panem (nawet 

jeśli nie uczynisz tego w sposób doskonały), a zobaczysz, że On będzie działał.  

Przypominaj sobie często ten werset w ciągu dnia i odnawiaj swoje oddanie Panu. 

Nie musisz być doskonały – jak nie był doskonały ani król Dawid, ani król Salomon. 

Po prostu proś Boga, który jest dobry i który cię miłuje, aby pomógł ci stawać się 

lepszym. On będzie działał.  

 

„Panie, powierzam Ci mój dzisiejszy dzień. Pomóż mi chodzić Twoimi 

ścieżkami.” 

 

1 Krl 10,1-10    Mk 7,14-23 

Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: Słuchajcie Mnie, wszyscy, 

i zrozumiejcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go 

nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma 

uszy do słuchania, niechaj słucha! Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, 

uczniowie pytali Go o to przysłowie.  Odpowiedział im: I wy tak niepojętni jesteście? 

Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może 

uczynić go nieczystym; bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz 

się wydala. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. I mówił dalej: Co wychodzi z 

człowieka, to czyni go nieczystym.  Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą 

złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, 

podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota.  Całe to zło z wnętrza pochodzi 

i czyni człowieka nieczystym.  
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1 Krl 11,4-13 (Biblia Tysiąclecia) 

 

   Kiedy Salomon zestarzał się, żony zwróciły jego serce ku bogom obcym i wskutek 

tego serce jego nie pozostało tak szczere wobec Pana, Boga jego, jak serce jego ojca, 

Dawida.  Zaczął bowiem czcić Asztartę, boginię Sydończyków, oraz Milkoma, ohydę 

Ammonitów. Salomon dopuścił się więc tego, co jest złe w oczach Pana, i nie okazał 

pełnego posłuszeństwa Panu, jak Dawid, jego ojciec. Salomon zbudował również 

posąg Kemoszowi, bożkowi moabskiemu, na górze na wschód od Jerozolimy, oraz 

Milkomowi, ohydzie Ammonitów. Tak samo uczynił wszystkim swoim żonom obcej 

narodowości, palącym kadzidła i składającym ofiary swoim bogom.  Pan rozgniewał 

się więc na Salomona za to, że jego serce odwróciło się od Pana, Boga izraelskiego. 

Dwukrotnie mu się ukazał i zabraniał mu czcić obcych bogów,  

ale on nie zachował tego, co Pan mu nakazał. 

Wtedy Pan rzekł Salomonowi: Wobec tego, że tak postąpiłeś i nie zachowałeś mego 

przymierza oraz moich praw, które ci dałem, nieodwołalnie wyrwę ci królestwo i dam 

twojemu słudze.  Choć nie uczynię tego za twego życia ze względu na twego ojca, 

Dawida, to wyrwę je z ręki twego syna.  Jednak nie wyrwę całego królestwa. Dam 

twojemu synowi jedno pokolenie ze względu na Dawida, mego sługę, i ze względu na 

Jeruzalem, które wybrałem.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Na początku swego panowania król Salomon miał sen, w którym Bóg oznajmił mu, że 

może prosić o cokolwiek zechce. Salomon poprosił wtedy o mądrość, a Bóg uradował się 

tym i obiecał dać mu „serce mądre i pojętne, takie, że podobnego (…) nie było i 

(…) nie będzie” (1 Krl 3,12).  

 



Słuchając dzisiejszego pierwszego czytania możemy więc zastanowić się,  

➢ co takiego stało się z tym najmądrzejszym człowiekiem, jaki kiedykolwiek 

żył na ziemi?  

W oczach świata Salomon odniósł ogromny sukces. Ustanowił sprawną administrację 

państwową, rozbudował stolicę, wzniósł wspaniałą świątynię i imponujący pałac. Jego 

wyroki sądowe wzbudzały podziw. Pod jego rządami wzrosło znaczenie i zamożność 

Izraela, nastał pokój, a liczne ludy składały mu daninę.  

Jednak Bóg patrzy na serce i nie spodobały Mu się zmiany, jakie zobaczył w sercu 

Salomona, ponieważ pod koniec życia uległo ono zepsuciu.  

Król, który niegdyś wybudował dla Pana przepiękną świątynię, stawiał teraz w całym 

Izraelu świątynie pogańskim bóstwom. Także jego życiem zawładnęli „obcy bogowie”. 

Bogactwo, władza oraz liczne żony i konkubiny stały się dla niego ważniejsze niż Bóg.  

Komentując dzisiejsze czytanie papież Franciszek zauważył, że do „słabości serca” 

doprowadziło Salomona „powolne, krok po kroku, obsuwanie się w dół”.  

Franciszek ostrzega, że stopniowe oddalanie się od Boga może przydarzyć się 

każdemu z nas. „Możesz tego sobie nawet nie uświadamiać, ale powoli osuwasz się w 

dół” (Homilia z 13.02.2020).  

To ciekawe, że kiedy Bóg wyraża swoje niezadowolenie z powodu stylu życia 

Salomona, Biblia nie odnotowuje żadnej reakcji ze strony króla (1 Krl 11,10). Wygląda 

na to, że Salomon, pomimo całej swej mądrości, nigdy nie przyznał się do swoich 

grzechów. Nie próbował odbudować swojej relacji z Panem ani naprawić szkód, jakie 

wyrządził ludowi Bożemu.  

➢ Jak możemy uniknąć pułapki, w którą wpadł Salomon?  

Papież Franciszek wzywa nas do modlitwy o „łaskę zrozumienia, w jakim 

momencie nasze serce zaczyna słabnąć i staczać się w dół”.  

Jeśli będziemy pamiętać o obecności Bożej, łatwiej będzie nam zauważyć, w których 

sytuacjach odchodzimy od Pana. A wtedy prosta modlitwa skruchy i zawierzenia da nam 

siłę do wytrwania.  

 

„Panie, pomóż mi trwać w Twojej obecności, abym nie uległ pokusom.” 

 

Ps 106,3-4.35-37.40 

 

 

 



Mk 7,24-30 

 

Wybrał się stamtąd i udał się w okolice Tyru i Sydonu. Wstąpił do pewnego domu i 

chciał, żeby nikt o tym nie wiedział, lecz nie mógł pozostać w ukryciu.  Wnet bowiem 

usłyszała o Nim kobieta, której córeczka była opętana przez ducha nieczystego. Przyszła, 

upadła Mu do nóg, a była to poganka, Syrofenicjanka rodem, i prosiła Go, żeby złego 

ducha wyrzucił z jej córki.  Odrzekł jej: Pozwól wpierw nasycić się dzieciom; bo 

niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a rzucić psom.  Ona Mu odparła: Tak, Panie, lecz i 

szczenięta pod stołem jadają z okruszyn dzieci.  On jej rzekł:  

Przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę. 

Gdy wróciła do domu, zastała dziecko leżące na łóżku, a zły duch wyszedł. 
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Mk 7, 31-37 (Biblia Tysiąclecia) 

 

Znowu opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, 

przemierzając posiadłości Dekapolu.  Przyprowadzili Mu głuchoniemego i 

prosili Go, żeby położył na niego rękę.  On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył 

palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do 

niego: Effatha, to znaczy: Otwórz się! Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się 

rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. /Jezus/ przykazał im, żeby nikomu nie mówili. 

Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili: 

Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Gdybyś był reżyserem filmującym tę scenę, być może skupiłbyś się na Jezusie i na 

zdumiewającym cudzie, jakiego dokonał.  

Jednak jeszcze ciekawsi mogliby okazać się ludzie, którzy przyprowadzili 

głuchoniemego do Jezusa. Co takiego robili wcześniej?  

Wyobraźmy sobie moment, w którym dowiedzieli się, że w ich okolice przybył Jezus.  

Oto przepychają się ze swoim przyjacielem przez tłum, by dotrzeć do Niego. Jeden z 

nich pada na kolana i woła: „Jezusie! Słyszałem, że dokonujesz wielkich cudów. Proszę, 

pomóż naszemu przyjacielowi!”. Ta scena unaocznia nam, że Jezus nie pojawił się 

znikąd, by uzdrowić tego człowieka. Głuchoniemy został do Niego przyprowadzony.  

Wiara dała jego bliskim odwagę, by błagać Jezusa o uzdrowienie.  

Nie wiemy, jak mocna była ich wiara, wystarczyła jednak, by zwrócić się do Niego o 

pomoc. Kiedy słyszymy tego rodzaju historie o cudach, pamiętajmy, że nie wydarzyły się 

one jedynie dzięki potężnej mocy Boga.  



To prawda, że Bóg jest w stanie dokonać rzeczy niewiarygodnych, przekraczających 

wszelkie nasze wyobrażenie (Ef 3,20).  

To On uzdrawia; nasza wiara nie porusza Jego dłoni.  

Jednak Pan chce i zaprasza nas do tego, byśmy mieli udział w Jego cudach.  

Zaprasza nas do ćwiczenia się w wierze przez to, że przedstawimy Mu swoje potrzeby. 

Nie potrzeba do tego jakiejś nadzwyczajnej wiary, wystarczy tyle, by z ufnością poprosić 

Go o interwencję. Nasz Ojciec niebieski cieszy się widząc, że Mu ufamy. On chce dawać 

swoim dzieciom dobre dary, a czasami nawet dokonywać dla nich cudów.  

Trzymajmy Go za słowo! Poprośmy o uzdrowienie bliskiej osoby, o nasze własne 

uzdrowienie, o interwencję w sytuacji, która wydaje się beznadziejna. A owoc tych 

modlitw pozostawmy w Jego ręku, wierząc, że uczyni dla nas to, co najlepsze. A przede 

wszystkim  

nie sądźmy, że nasza wiara jest zbyt słaba, by Bóg się o nas zatroszczył.  

Ćwicz tę wiarę, którą masz, i ufaj, że Bóg będzie działał. Nie wahaj się prosić Go o to 

wszystko, czego pragniesz. On nie potrzebuje twoich modlitw, aby zacząć działać, ale ty 

ich potrzebujesz, aby wzrastać w wierze i przybliżać się do Niego.  

 

„Panie, wierzę, że Ty możesz dokonać rzeczy niemożliwych. Proszę, daj mi 

wiarę, abym nie wahał się o nie prosić!” 

 

1 Krl 11,29-32; 12,19     Ps 81,10-15 
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Mk 8,1-10 (Biblia Tysiąclecia) 
 

    W owym czasie, gdy znowu wielki tłum był z Nim i nie mieli co jeść, 
przywołał do siebie uczniów i rzekł im: żal mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają 
przy Mnie, a nie mają co jeść. A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, 
zasłabną w drodze; bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzieli 
uczniowie: Skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich 

chlebem?  Zapytał ich: Ile macie chlebów? Odpowiedzieli: Siedem. 

 I polecił ludowi usiąść na ziemi.  

A wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i 
dawał uczniom, aby je rozdzielali.  

I rozdali tłumowi.  Mieli też kilka rybek. I nad tymi odmówił błogosławieństwo 
i polecił je rozdać. Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem 
koszów. Było zaś około czterech tysięcy ludzi. Potem ich odprawił.  Zaraz też 
wsiadł z uczniami do łodzi i przybył w okolice Dalmanuty. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Gdybym tylko… To bardzo frustrujące, że tak niewiele możemy uczynić dla tych, 

których kochamy.  

❖ Gdybym tylko miał więcej czasu.  

❖ Gdybyśmy tylko mieszkali bliżej siebie.  

❖ Gdybym był silniejszy i zdrowszy. Nasze czasy nie są tu niczym 

wyjątkowym.  

W dzisiejszej Ewangelii spotykamy Jezusa, który troszczy się o ludzi trwających 

przy Nim od trzech dni. „Jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu” – mówi uczniom 

– „zasłabną w drodze” (Mk 8,3).  

Możemy sobie wyobrazić, jakie myśli przebiegały przez głowy uczniów: 

Gdybyśmy tylko odprawili tłumy wcześniej, gdybyśmy mieli więcej jedzenia, gdyby 

Jezus nie nauczał aż tak długo.  



Jezus jednak skonfrontował ich wątpliwości z głęboką wiarą w to, że Ojciec 

przyjmie tę odrobinę, jaką dysponują, i dokona cudu. I tak, rozdając chleb i ryby, 

zdołał nakarmić cztery tysiące ludzi – i zebrać całe kosze resztek!  

W rzeczywistości zawsze będziemy toczyć walkę z myśleniem typu:  

Gdybym tylko… Zawsze będziemy żałować, że nie jesteśmy w stanie zrobić 

więcej. Taka już jest nasza ludzka natura. To jednak nie znaczy, że mamy nic nie 

robić. Determinacja do wykorzystania tego, co mamy, oraz wiara w to, że Bóg 

pobłogosławi nasze wysiłki – oto broń, którą możemy pokonać swoje własne 

wątpliwości ukrywające się za sformułowaniem:  

Gdybym tylko… Poświęcenie nawet odrobiny czasu i wysiłku jest lepsze niż 

nierobienie niczego! Jeśli nie masz czasu odwiedzić kogoś, zawsze możesz zadzwonić, 

wysłać maila lub sms-a. Może nie jesteś w stanie poświęcić czasu na regularny 

wolontariat, ale możesz zapytać, czy nie jest potrzebna jakaś dorywcza pomoc. Może 

nie masz czasu przygotować dla kogoś posiłku, ale możesz podrzucić parę produktów. 

Kiedy następnym razem zaczniesz wymigiwać się od działania powtarzając:  

Gdybym tylko…, przypomnij sobie dzisiejszą Ewangelię o rozmnożeniu chleba i 

ryb.  

Jeśli dasz tę odrobinę, którą masz, Jezus znajdzie sposób, by rozmnożyć 

ją ponad wszelkie spodziewanie!  

 

„Jezu, pomóż mi, abym mógł uczynić jak najwięcej przy pomocy moich 

skromnych możliwości.” 

 

1 Krl 12,26-32; 13,33-34    Ps 106,6-7.19-22 
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Łk 6,17.20-26 (Biblia Tysiąclecia) 
Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego 

uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i 

Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. 

Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum 

starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała 

wszystkich. A On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił:  

Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo 

Boże.  Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. 

Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się 

będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą, i gdy was 

wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w 

pogardę wasze imię jako niecne:  cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka 

jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.  

Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.                 

Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie.                  

Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać 

będziecie.  Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem 

przodkowie ich czynili fałszywym prorokom.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Słowa Jezusa skierowane do tłumu brzmiały na początku dość niewinnie.  

Kto nie chciałby, aby ubodzy, głodujący i cierpiący otrzymali błogosławieństwo? 

Dosyć się już przecież nacierpieli! Jednak Jezus ciągnął dalej:  

„Biada wam bogaczom (…).  

Biada wam, którzy teraz jesteście syci (…).  

Biada wam, którzy się teraz śmiejecie” (Łk 6,24-25).  

 



Na te słowa w myślach słuchaczy musiały pojawić się tysiące pytań.  

➢ Czyżby Jezus chciał, żeby ludzie byli nieszczęśliwi?  

➢ Czy ci, którzy odnieśli sukces, mają zostać surowo osądzeni tylko 

dlatego, że im się dobrze powodzi?  

Jezusowi zależało jednak głównie na tym, żeby Jego słuchacze zadali sobie inne 

pytanie: Do której grupy należę? Dlaczego dziś tu przyszedłem?  

Ubodzy, głodni, płaczący to ci, którzy wiedzą, jak bardzo potrzebują Jezusa. 

Wiedzą, że nie mają nic własnego, co mogłoby ich zaspokoić. Przychodzą więc do 

Jezusa pragnąc, by wypełnił pustkę ich serc. Bogaci, syci, roześmiani to ci, którzy nie 

odczuwają tak bardzo potrzeby Jezusa – a przynajmniej nie tak samo jak ci pierwsi. 

Być może tego dnia pojawili się w tłumie ze zwykłej ciekawości, aby dowiedzieć się, 

co to za zamieszanie, lub by posłuchać interesującego mówcy. Nie przyszli szukać 

zaspokojenia swoich potrzeb – a już z pewnością nie po to, by słuchać ostrych słów!  

Oczywiście Jezus nie potępia z góry wszystkich, którzy należą do kategorii 

„bogaczy”. Daje im szansę przemiany. Prosi, by zrobili w swoich sercach miejsce dla 

Niego i Jego nauki.  

Dziś na Mszy świętej możesz postawić sobie podobne pytania:  

➢ Dlaczego tu jestem?  

➢ Czy pragnę, by Jezus mnie nakarmił, by zaspokoił pustkę mego 

serca?  

➢ Czy są w moim życiu przestrzenie, od których wolałbym trzymać 

Jezusa na odległość?  

Jezus czeka dzisiaj na ciebie. Pragnie obdarzyć cię bogactwem swego miłosierdzia, 

słodyczą swej miłości, Chlebem życia wiecznego.  

Przyjdź więc do Niego ze swoim głodem i pustką, a On cię nasyci.  

 

„Panie, pomóż mi stanąć przed Tobą w pokorze i usłyszeć, jak nazywasz 

mnie błogosławionym.” 

 

Jr 17,5-8     Ps 1,1-4.6    1 Kor 15,12.16-20 


