
V Niedziela zwykła – 07 luty 2021 r. 
 

 

EWANGELIA (Mk 1,29-39)  
 

 

Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu 

Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz 

powiedzieli Mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a 

opuściła ją gorączka. I usługiwała im. 

Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich 

chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu 

dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz 

nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały. 

Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na 

miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z 

towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię 

szukają». Lecz On rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich 

miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem». 

I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe 

duchy. 
 

KOMENTARZ 
 

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus przychodzi do domu Szymona i 

Andrzeja. W ich domu panuje choroba. Teściowa Szymona złożona jest 

gorączką. Jezus podszedł, ujął ją za rękę i uzdrowił. Zanim to jednak 

nastąpiło, wpierw „powiedzieli Mu o niej”. Opis uzdrowienia teściowej 

Szymona przypomina nam o tym, jak ważne jest to, by mówić Jezusowi 

o tych, którzy się źle mają. Potrzebne jest oddawać naszych bliskich 

chorych Panu. Mówić Mu o nich. Nie zapomnijmy o tym szczególnie w 

tym tygodniu. W czwartek 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z 
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Lourdes będziemy przeżywali Światowy Dzień Chorego. Pamiętajmy, by 

tego dnia mówić Jezusowi o naszych chorych. Możemy też pomóc 

dotrzeć do kościoła tym, którym brakuje sił.  

Ewangelista Marek nie określił na jaką chorobę cierpiała teściowa 

Szymona. Wiadomo jedynie, że towarzyszyła jej wysoka gorączka. 

Podobnie jak przy chorobie spowodowanej przez koronawirusa… Od 

marca ubiegłego roku wszyscy żyjemy jak nakręceni, jak w gorączce. Z 

powodu Covid-19 cały świat jest jakby w gorączce. Słyszymy 

nieustannie syreny karetek na sygnale przewożących chorych, w 

telewizji nowe statystyki zakażeń, zgonów. Informacje na temat 

szczepień, obostrzeń… Wszystko jak w gorączce… Zmęczenie tą 

nienormalną sytuacją powoduje nerwowe reakcje, napięcia, konflikty, 

gorączkę społeczną. Koniecznie trzeba o tej gorączce powiedzieć 

Jezusowi!       

„Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego 

wszystkich chorych i opętanych”. Wszyscy szukali Jezusa, by ich 

uzdrowił i uwolnił od zła. „Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, 

wyszedł i udał się na miejsca pustynne, i tam się modlił”. Pośpieszyli za 

Nim Szymon z towarzyszami, by Mu powiedzieć: „Wszyscy Cię 

szukają”. Ale Pan nie uległ tej presji. Nie uległ gorączce, która wokół 

Niego powstała. Chrystus pokazał im, co jest najważniejsze. 

Najważniejszy jest Ojciec i Jego wola. Najważniejsze jest od samego 

rana odnawiać w sobie tę świadomość, że ja i moje całe życie jest w ręku 

miłującego Ojca. Ale bez modlitwy, bez Słowa Bożego pozostanę w 

swojej gorączce.    

Ks. Grzegorz 

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA 

NA XXIX ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 2021 r. 

Fragment 

Obchody XXIX Światowego Dnia Chorego, które odbędą się 11 lutego 

2021 r., we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, to 

odpowiedni moment, by zwrócić szczególną uwagę na chorych i na tych, 

którzy się nimi opiekują, zarówno w miejscach przeznaczonych na ich 

pielęgnację, jak i na łonie rodziny czy wspólnot. Nasze myśli kierujemy 

w szczególności do tych, którzy na całym świecie cierpią z powodu 

skutków pandemii koronawirusa. Wszystkim, zwłaszcza najuboższym i 

usuniętym na margines wyrażam moją duchową bliskość, zapewniając o 

trosce i miłości Kościoła. 
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Jezus krytykuje obłudę tych, którzy mówią, ale nie czynią. Kiedy wiara 

sprowadza się do pustej retoryki, nie angażując się w historię i potrzeby 

drugiego, wówczas brakuje spójności między wyznawaną wiarą a 

prawdziwym życiem. Jest to poważne zagrożenie. 

Krytyka, którą Jezus kieruje do tych, którzy „mówią, a nie czynią” jest 

zbawienna zawsze i dla wszystkich, ponieważ nikt nie jest odporny na 

zło obłudy, zło bardzo poważne, które uniemożliwia nam rozwój jako 

dzieci jedynego Ojca, powołane do życia powszechnym braterstwem. 

Wobec sytuacji potrzeby brata i siostry, Jezus przedstawia wzór 

zachowania całkowicie przeciwny obłudzie. Proponuje, by zatrzymać 

się, wysłuchać, nawiązać bezpośrednią i osobistą relację z drugim 

człowiekiem, poczuć dla niego czy dla niej empatię i wzruszenie, 

zaangażować się w jego cierpienie do tego stopnia, by zatroszczyć się o 

niego w posłudze. 

Bliskość jest tak naprawdę cennym balsamem, który daje wsparcie i 

pocieszenie tym, którzy cierpią w chorobie. Jako chrześcijanie, 

przeżywamy bliskość jako wyraz miłości Jezusa Chrystusa, Dobrego 

Samarytanina, który ze współczuciem stał się bliskim każdego człowieka 

zranionego przez grzech. Zjednoczeni z Nim przez działanie Ducha 

Świętego jesteśmy powołani, by być miłosierni jak Ojciec i miłować 

zwłaszcza naszych braci chorych, słabych i cierpiących. Przeżywamy tę 

bliskość nie tyko osobiście, ale także w formie wspólnotowej. Braterska 

miłość w Chrystusie rodzi bowiem wspólnotę, która potrafi leczyć, która 

nikogo nie opuszcza, która włącza i przyjmuje przede wszystkim 

najsłabszych. 

Kilka słów od Prymasa Tysiąclecia 
 

Zwolnienie się od życia wewnętrznego pod wpływem nadmiaru pracy 

odbija się na wartości naszej pracy, wtedy bowiem ujawnia się w niej 

brak cnót osobistych, o które rozbić się może każde dzieło. Nie pomogą 

wówczas najbardziej pociągające idee: gdy zabraknie powiązania życia 

wewnętrznego z życiem czynnym, upadnie dzieło prowadzone, jak wiele 

innych upadło, o czym poucza historia zakonów. 

Handel ludźmi 

8 lutego we wspomnienie św. Józefiny Bakhity przeżywać będziemy 

Międzynarodowy Dzień Modlitwy i Refleksji na temat Walki z Handlem 
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Ludźmi. Warto uświadomić sobie jakie rozmiary przybiera współczesne 

niewolnictwo. Szacuje się, że dotyka ok. 27 mln ludzi w skali światowej. 

Cierpią dzieci, zmuszane do żebrania, sprzedawane w nielegalnych 

adopcjach, kobiety wykorzystywane w przymuszonej prostytucji, 

przemyśle pornograficznym, mężczyźni pracujący w uwłaczających 

ludzkiej godności warunkach za minimalne stawki. Człowiek staje się 

narzędziem zysku dla drugiego, traktowany jest jak towar. Jedną z 

rodzajów transakcji jest handel organami. Wspomniany wyzysk jest 

związany ze stosowaniem przemocy psychicznej i fizycznej, w postaci 

gróźb, zastraszenia, bicia, gwałtów, a także z  użyciem różnego rodzaju 

form przymusu, uprowadzenia, oszustwa, nadużycia władzy, czy 

wykorzystania słabości. Handlarze często żerują na psychicznym i 

fizycznym ubóstwie człowieka, czyniąc z niego źródło dochodu.  

Sieć Bakhita do Spraw Przeciwdziałania i Pomocy Ofiarom 

Współczesnych Form Niewolnictwa jest międzyzakonną siecią 

współpracy i wsparcia, stworzoną w celu zwalczania i zapobiegania 

handlowi ludźmi oraz pomocy pokrzywdzonym w wyniku tego 

procederu. Należą do niej osoby zakonne, kapłani, a także osoby 

świeckie (Więcej informacji na stronie siecbakhita.com i facebooku). 

Każdego miesiąca łączą się w modlitwie w nocy przed pierwszą 

sobotą miesiąca o 3 rano w Koronce do Miłosierdzia Bożego, by 

wstawiać się za ofiarami, prosząc o uwolnienie z rąk zbrodniarzy i o łaskę 

nawrócenia dla nich - sprawców cierpienia. Zapraszamy do włączenia się 

w tę inicjatywę modlitewną. 

Ogłoszenia 
 

- Zapraszamy na katechezy dla młodzieży i dorosłych. Katechezy są 

głoszone w poniedziałki i czwartki o godz. 20.00 w kościele. 
 

- W czwartek, 11 lutego we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, 

będziemy obchodzić Światowy Dzień Chorego. Zapraszamy chorych na 

Mszę św. w czwartek o godz. 10.00. Podczas tej Mszy św. będzie okazja 

do spowiedzi. 
 

- Zapraszamy do wspólnego odmawiania Koronki do Miłosierdzia 

Bożego w kaplicy Krzyża od poniedziałku do piątku o godz. 15.00. 
 

- Można przekazać 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji 

pożytku publicznego, jaką jest Caritas. 


