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EWANGELIA (Mk 9, 38-43. 45. 47-48) 
Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak 
w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami».


Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie 
będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.


Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, 
powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.


A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej 
byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze.


Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie 
ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień 
nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla 
ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli 
twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim 
wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak 
ich nie ginie i ogień nie gaśnie».


	 


„DZIENNICZEK” ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY (Dz. 719, 720) 
Dziś usłyszałam te słowa: Wiedz o tym, dziecię moje, że ze względu na ciebie udzielam 
łask całej okolicy, ale powinnaś mi dziękować za nich, bo oni mi nie dziękują za 
dobrodziejstwa, które im świadczę; na mocy twojej wdzięczności, błogosławić im nadal 
będę.


	 O Jezu mój, Ty wiesz, jak ciężkie jest życie wspólne, ile niezrozumień i 
nieporozumień, mimo nieraz najszczerszej woli z obu stron, ale jest [to] Twoja tajemnica, o 

Panie, my ją poznamy w wieczności ⎯ jednak sądy nasze powinny być zawsze 

łagodne.


➡ „...Nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie”, mówi 
Jezus. Czy zbyt szybko nie wydaję sądów, podobnie jak uczniowe w dzisiejszej 
perykopie? 


➡  „Sądy nasze powinny być zawsze łagodne”, napisała św. Faustyna. Czy mogę 
powiedzieć, że staram się o taką postawę miłosiernego serca?
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➡ Będę prosił Ducha Świętego o łaskę pokornego, łagodnego i wdzięcznego serca za 
każde dobro jakie Bóg dokonuje przeze mnie ale także przez moich braci i siostry.
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