
ROK B  VI NIEDZIELA – OKRES ZWYKŁY

EWANGELIA (Mk 1, 40-45) 
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli 
zechcesz, możesz mnie oczyścić». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go 

i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony!» Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony.


Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie 
mówił, 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.


	 


„DZIENNICZEK” ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY (Dz. 1089) 
„Czternastego kwietnia czułam się tak źle, że z trudem wstałam  na Mszę św. Gorzej się 
czułam chora aniżeli wtenczas, kiedy mnie wysłano na kurację. Wielkie miałam rzężenie 
i  chrapanie w płucach, i dziwne bóle. Kiedy przyjęłam Komunię św., sama nie wiem 
dlaczego, a raczej jakoby coś mnie przynagliło do tej modlitwy i zaczęłam się modlić 
w  ten sposób: Jezu, niech Twoja czysta i zdrowa krew zakrąży w organizmie moim 
schorzałym, a ciało Twe czyste i zdrowe niech przemieni moje schorzałe ciało i niech 
zapulsuje we mnie zdrowe i silne życie, jeżeli jest wolą Twoją świętą, abym przystąpiła do 
dzieła tego, a będzie mi to znakiem wyraźnym woli Twojej świętej. Kiedy się tak modliłam, 

nagle uczułam jakby szarpnięcie całym organizmem i uczułam się nagle zupełnie 

zdrowa. Oddech mam czysty jakbym nigdy na płuca nie chorowała, i bólu nie czuję, a to 
mi jest znak, że mam przystąpić do dzieła.”


➡ Czy Twoje spotkania z żyjącym Jezusem są pełne wiary?


➡ Jak wygląda Twoje zaufanie do Boga w trudnych sytuacjach? 


➡ Opowiedz Jezusowi o swoich wątpliwościach, o braku wiary w Jego  obecność 
w Twoim życiu. Poproś Ducha Świętego o łaskę żywej wiary.
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