V NIEDZIELA – OKRES ZWYKŁY

ROK B

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.

„DZIENNICZEK” ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY (Dz. 450)
„O, jak słodko jest trudzić się dla Boga i dusz. Nie chcę spoczynku w boju, ale walczyć
będę do ostatniego tchu życia o chwałę Króla i Pana swego. Nie złożę miecza, aż mnie
wezwie przed tron swój; nie lękam się ciosów, bo tarczą moją jest Bóg. Lękać się
powinien nas wróg, a nie my wroga. Szatan tylko pysznych i tchórzliwych zwycięża, bo
pokorni mają moc. Nie zmiesza ani [nie] zatrwoży nic duszy pokornej. Skierowałam lot
swój w sam żar słońca i nic mi go obniżyć nie zdoła. Miłość więzić się nie da, jest
swobodna jak królowa, miłość dosięga Boga”.

➡ Czego lub kogo najbardziej się boisz ?
➡ Czy zapraszasz do swoich lęków Jezusa?
➡ Jezus jest pełen dobroci i miłosierdzia wobec każdej ludzkiej biedy. Spróbuj dziś
na modlitwie odkryć przed Nim to, czego się boisz i zaproś Go do wszystkich
ciemności i smutków, jakie przeżywasz. Jezus dziś przychodzi do Ciebie, aby
uwolnić Twoje serce i zapalić je ogniem swej miłości. Zaufaj Mu!
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