
IV Niedziela zwykła – 31 stycznia 2021 r. 
 

 

EWANGELIA (Mk 1,21-28)  
 

 

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali 

się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak 

uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez 

ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie 

Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty 

Boży». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego». Wtedy 

duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A 

wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa 

jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu 

posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej 

krainie galilejskiej. 
 

KOMENTARZ 
 

Prorok, o którym mówi Mojżesz w pierwszym czytaniu jest rzecznikiem 

Boga, który w Jego imieniu ma przepowiadać. Bóg włoży w jego usta 

swoje słowa i będzie im mówił wszystko, co rozkaże. Zatem postawą 

ludu, do którego prorok będzie się zwracać musi być słuchanie: „Jego 

będziesz słuchał”.  Co się stanie z ludem, który nie chce słuchać? „Jeśli 

ktoś nie będzie chciał słuchać moich słów ... Ja od niego zażądam zdania 

sprawy”.  

Kim jest ten prorok? W postaci tego sługi słowa, widać podobiznę 

samego Mesjasza, zwiastuna doskonałego i ostatecznego słowa Boga. 

Opis Jego nauczania mamy w dzisiejszej Ewangelii: „Zdumiewali się Je-
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go nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w 

Piśmie ... «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom 

nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». 

W Ewangelii Marka, opisane są sytuacje, pokazujące, jak trudno jest 

ludziom słuchać i przyjąć Mesjasza i Jego nauczanie. Jak często jest On 

odrzucany i lekceważony. Także i w naszych czasach Jego Ewangelia 

staje się bardzo niewygodna. Dlaczego?  

Kościół w swojej duchowej interpretacji, porównuje naszą drogę życia 

do wędrówki Żydów przez pustynię. Wyszli oni z Egiptu, czyli z niewoli. 

Ale gdy byli wolnymi na pustyni i nawiedzały ich trudności, to pierwsze, 

co robili to pragnęli wrócić do Egiptu, czyli do swojej niewoli. W ich 

myśleniu i naszym obecnym myśleniu, prześladuje nas założenie, że 

człowiek wolny nie zmaga się z trudnościami i przeszkodami, gdy jest na 

pustyni, a więc gdy chodzi wolny po tym świecie. I ciągle ma pokusy 

powrotu do zniewolenia, nawet wtedy, gdy głośno krzyczy o wolnych 

wyborach i prawach do wolności, jednocześnie popadając w kolejne 

niewole. Na przykład będzie krzyczeć o „prawie do aborcji”, 

jednocześnie zbierając pieniądze na pomoc chorym dzieciom. Takich 

sprzeczności można zauważyć bardzo wiele.    

Dlaczego tak się dzieje? W obecnym czasie, po narodzeniu Chrystusa, 

Bóg daje człowiekowi wolność i ostatecznie nie rozstrzyga o jego losie. 

On cierpliwie czeka, pokazując ukrzyżowaną miłość swojego Syna, 

oczekując wolnego wypowiedzenia „tak” przez człowieka, aby mógł 

swobodnie ogarnąć nas Bożą miłością. 

W tym czasie wolności istnieje także zło i to zło nadal działa. Nie dziw 

się trudnościami na drodze podczas wędrówki przez pustynię. Nie zrażaj 

się, bowiem obecnie Bóg pokazuje swoją władzę - władzę cierpliwości i 

miłości, o czym zaświadcza w swoim słowie czyli Ewangelii.    

Ks. Marcin 
 

 

 

Światowy Dzień Trędowatych 

Ostatnia niedziela stycznia obchodzona jest w Kościele katolickim 

jako Światowy Dzień Trędowatych. Jest to okazja do przypomnienia, że 

najstarsza choroba, o której zapomnieli już mieszkańcy większości 

krajów rozwiniętych, w najuboższych rejonach świat jest nadal groźna i 

wciąż zbiera swoje tragiczne żniwo. Dokładna liczba chorych na trąd nie 
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jest znana, jako że występuje on w krajach o słabo rozwiniętych 

systemach opieki zdrowotnej, gdzie rodzą się dzieci, które nie mają 

szans, by w życiu spotkać lekarza. Przez całe stulecia trędowaci 

znajdowali schronienie przy kościołach i klasztorach, gdzie powstawały 

pierwsze leprozoria. Idąc za Chrystusem, który litując się nad 

trędowatymi uzdrawiał ich, wielcy święci nie bali się zbliżać do tych, 

których sam widok wywoływał paniczny lęk i trwogę. Św. Franciszek z 

Asyżu, św. Ludwik, św. Maurycy, św. Elżbieta Węgierska, św. Kinga, 

św. o. Damian i św. Marianna Cope, św. Teresa z Kalkuty stanowią 

dziś inspirację dla misjonarzy pracujących wśród trędowatych w Azji, 

Afryce, Ameryce Południowej czy na dalekich Wyspach Pacyfiku. 

Trwająca od roku pandemia Covid 19 znacznie skomplikowała pracę 

ośrodków misyjnych. W wielu krajach wprowadzono ograniczenia w 

przemieszczaniu się. Nie docierają potrzebne leki i inne środki 

zaopatrzenia. Przy braku dostępu do czystej wody pitnej trudno mówić o 

utrzymaniu higieny koniecznej dla ochrony przed groźnymi, 

tropikalnymi chorobami zakaźnymi, do których dołączył koronawirus. 

Trąd jest uleczalny. 

Miliony chorych wróciły do zdrowia. Niestety, dokąd ludzie będą żyli w 

biedzie, bez dostępu do czystej wody pitnej, marzenie o całkowitym 

wyeliminowaniu tej groźnej choroby zakaźnej nie będzie mogło być 

zrealizowane. Same leki nie wystarczą. Potrzebna jest diagnostyka, 

potrzebny jest wysiłek zmierzający do poprawy warunków sanitarnych. 

Stąd do programu walki z trądem włączono budowę studni w terenach, 

gdzie studnie kopane wyschły, albo też, gdzie płytkie ujęcia wody są 

groźne dla zdrowia.  

Statystyki. 

Każdego roku Światowa Organizacja Zdrowia publikuje dane dotyczące 

ilości nowych zdiagnozowanych i leczonych przypadków. Niestety od 

kilku lat liczba nowych zachorowań pozostaje na tym samym poziomie 

200 do 250 tysięcy przypadków notowanych w 120 krajach świata. 15 

tysięcy nowych zachorowań dotyczy dzieci poniżej piętnastego roku 

życia. Od kilku lat wraz z falą uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu, 

na nowo trąd pojawił się w Europie. Są to na szczęście pojedyncze 

przypadki. Do tych statystyk należy dołączyć około 3 milionów osób 
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trwale okaleczonych na skutek trądu, które do końca życia wymagają 

opieki w specjalistycznych ośrodkach. 

Kilka słów od Prymasa Tysiąclecia 

Wiemy, jak zdecydowany jest ruch siewcy, gdy przygarść złotego ziarna 

rzuca w rolę. Może niekiedy żal tego ziarna: takie piękne, złociste, 

dorodne. Ale cóż z tego, gdy zostanie w spichlerzu? Jak samolubne życie 

nikomu nie przynosi korzyści, tak najpiękniejsze nawet ziarno 

pozostające w spichlerzu, nikomu nie służy. Ale gdy zostanie wrzucone 

w ziemię i obumrze, zaczyna kształtować nowe życie. Wszędzie trzeba 

ofiary. 

Ogłoszenia 
 

- Zapraszamy na katechezy dla młodzieży i dorosłych. Katechezy są 

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

są również formą przygotowania do bierzmowania dla osób dorosłych. 

Wystarczy wysłuchać katechez i można przystąpić do tego sakramentu. 
 

- We wtorek, 2 lutego święto Ofiarowania Pańskiego tradycyjnie zwane 

świętem Matki Bożej Gromnicznej. Msze św. w naszym kościele o godz. 

6.30, 8.00, 10.00, 18.30. Ofiary złożone na tacę będą na potrzeby 

zakonów klauzurowych. Błogosławieństwo gromnic podczas każdej 

Mszy św. Gromnice można nabyć w kiosku z prasą przy kościele. 
 

- 5 lutego przypada pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź podczas 

porannych Mszy św. i od godz. 16.00. O godz. 17.00 Msza św. dla dzieci. 

W pierwszą sobotę miesiąca nabożeństwo wynagradzające do 

Niepokalanego Serca N.M.P. po Mszy św. o godz. 8.00. W sobotę kapłani 

udadzą się do chorych. 
 

- Za tydzień I niedziela miesiąca i spotkanie Koła Żywego Różańca o 

godz. 16.00 oraz Nieszpory i adoracja o godz. 17.45. 
 

- Zapraszamy do wspólnego odmawiania Koronki do Miłosierdzia 

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

- Do końca kwietnia można przekazać 1% podatku dochodowego na 

rzecz organizacji pożytku publicznego, jaką jest m.in. nasz Caritas. W 

przedsionku kościoła znajdują się ulotki informujące jak wypełnić 

formularz zeznania podatkowego PIT, poprzez który możemy przekazać 

1% podatku dochodowego na rzecz naszej parafialnej Caritas. 


