
Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić

No właśnie - to „jeśli chcesz” jest kluczowe. Wyraz 
przeogromnej pokory i przede wszystkim ufności, że 
Bóg wie najlepiej i jedyne, czego pragnie, to mojego 
dobra. Choć z drugiej strony pod tym stwierdzeniem 
może się kryć także chęć zostawienia lufciku bez-
pieczeństwa. W końcu jeśli Jezus nie będzie chciał 
mnie uzdrowić, to nic się w moim życiu nie zmieni. 
Tak często boję się zmian, choć podświadomie 
wiem, że przyniosą dobro. Wygodnie jednak jest 
trwać w tym, co już znam i jest pewne. Tak właśnie 
często jest z grzechem. Wiem, że mnie niszczy, ale      
i tak wolę w nim trwać, bo jest przyjemny i przede wszystkim stanowi element znanej mi 
rzeczywistości. Jednak Jezus chce, by trąd opuścił tego człowieka. I wcale nie ma głosić 
światu o tym, co Bóg mu uczynił. To jest też ważne, ale najważniejsza jest osobista 
przemiana serca. W końcu Jezus pragnie przede wszystkim mojego nawrócenia, a dojście 
do MOJEGO zbawienia jest pierwszorzędnym celem mojego życia. Służba drugiemu to 
efekt mojego osobistego spotkania z Jezusem, a także środek, który prowadzi mnie do 
celu.                                                                                                                          Zuzanna Klasa
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Słowa Ewangelii według młodych

Jeśli chcesz...

Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na 
Instagramie:@wspolnota_concordia! Niedawno 
pojawiła się tam nowa seria postów #Mówidomnie, 
gdzie w każdy wtorek poszczególni członkowie 
wspólnoty rozważają i komentują swoje ulubione 
fragmenty Pisma Świętego. Tłumaczą, jak rozu-
mieją Słowo Boże i jak przenoszą cenne lekcje i mą-
drość w nim zawartą na swoje codzienne życie. 
Mo�em naszej inicjatywy są słowa Psalmu 119: 
„Twoje Słowo jest lampą dla moich stóp i światłem 
na mojej ścieżce”.
                                   

Oliwia Kierznikiewicz
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Z życia duszpasterstwa młodzieży



PIERWSZE CZYTANIE
Z Księgi Kapłańskiej
Kpł 13, 1-2. 45-46

Tak mówił Pan do Mojżesza i Aarona: 
«Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się 
nabrzmienie albo wysypka, albo biała 
plama, która na skórze jego ciała jest 
oznaką trądu, to przyprowadzą go do ka-
płana Aarona albo do jednego z jego 
synów kapłanów. Trędowaty, dotknięty 
tą plagą, będzie miał rozerwane szaty, 
włosy nieuczesane, brodę zasłoniętą       
i będzie wołać: Nieczysty, nieczysty! 
Przez cały czas trwania tej choroby bę-
dzie nieczysty. Będzie mieszkał w od-
osobnieniu. Jego mieszkanie będzie 
poza obozem».

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 32 (31), 1b-2. 5 i 11 (R.: por. 7)

Tyś mą ucieczką i moją radością

Szczęśliwy człowiek, † 
któremu nieprawość została odpuszczo-
na, * 
a jego grzech zapomniany. 
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie 
poczytuje winy, * 
a w jego duszy nie kryje się podstęp.

Tyś mą ucieczką i moją radością

Grzech wyznałem Tobie i nie skryłem 
mej winy. † 
Rzekłem: «Wyznaję mą nieprawość Pa-
nu», * 
a Ty darowałeś niegodziwość mego 
grzechu. 
Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawi-
edliwi, * 
radośnie śpiewajcie, wszyscy prawego 
serca!

Tyś mą ucieczką i moją radością

DRUGIE CZYTANIE
Z Pierwszego Listu Świętego 
Pawła Apostoła do Koryntian
1 Kor 10, 31 – 11, 1

Bracia: Czy jecie, czy pijecie, czy cokol-
wiek innego czynicie, wszystko na chwa-
łę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem 
ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla 
Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który 
się staram przypodobać wszystkim pod 
każdym względem, szukając nie własnej 
korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zba-
wieni. Bądźcie naśladowcami moimi, tak 
jak ja jestem naśladowcą Chrystusa.

AKLAMACJA
(Łk 7, 16)

Alleluja, alleluja, alleluja

Wielki prorok powstał między nami 
i Bóg nawiedził lud swój.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Mk 1, 40-45

Słowa Ewangelii według Świętego 
Marka

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa TRĘ-
DOWATY 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 Moj-
żesz, 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 lu-
dzie zewsząd schodzili się do Niego.

trąd - choroba wywoływana przez bak-
terie, które powodują powstawanie i roz-
przestrzenianie się guzów na ciele. Chory 
z czasem traci czucie, a jego ciało ulega 
deformacji. Wedle Księgi Kapłańskiej 
chory poddawany był najpierw siedmio-, 
a następnie czternastodniowej kwaran-
tannie i obserwacji. Choroba ta odróżnia-
ła się od innych przypadłości skóry opu-
chlizną, wysypką oraz jasnymi plamami. 
Wszelka pomoc medyczna w przypadku 
tej choroby była mało skuteczna. Z tej 
przypadłości uzdrawiał nie tylko Jezus, 
ale również Mojżesz i Elizeusz. Nakaz 
przyprowadzenia podejrzanego o choro-
bę do kapłana, a nie do lekarza pokazuje, 
że choroba miała dużo większe konsek-
wencje religijne niż medyczne. Wedle 
wytycznych Księgi Kapłańskiej jeśli po 
kwarantannie kapłan stwierdzi, że czło-
wiek nie ma trądu, a jedynie wysypkę, 
chory ma wyprać ubrania i będzie uznany 
za czystego. Chorzy byli powszechnie 
uznawani za nieczystych rytualnie i ska-
zani na wygnanie oraz życie w odosob-
nieniu. Negatywne podejście do chorych 
w dużo większym stopniu wynikało ze 
strachu zaciągnięcia nieczystości rytual-
nej, niż z możliwości zarażenia. 

To nabożeństwo pokutne oraz przebła-
galne za grzechy popełnione przez chrze-
ścijan w okresie karnawału. Jest wyna-
grodzeniem za winy nie tylko samych 
uczestniczących w adoracji, ale wszyst-
kich ich współwyznawców. Jednak, ma 
przede wszystkim służyć pogłębieniu 
wiary i umocnieniu więzi z Bogiem. Na-
bożeństwo polegające na adoracji Najśw. 
Skramentu trwa 40 godzin, dla upamięt-
nienia czasu, jaki według tradycji ciało 
Jezusa było złożone w grobie. Liczba 40 
jest jednak często pojawia się w Biblii i 
zawsze oznacza święty czas. Współcześ-
nie dokumenty liturgiczne mówią nie 
tyle o czterdziestogodzinnym nabożeń-
stwie, co o dłuższej adoracji, bez określa-
nia czasu jej trwania.
Plan adoracji w naszym kościele
ź niedziela (14 lutego): 13.30 – 18.25
ź poniedziałek (15 lutego): 8.00 – 18.25
ź wtorek (16 lutego): 8.00 – 18.25; na 

zakończenie adoracji Nabożeństwo 
przebłagalne o godz. 18.00

Lilianna

W życiu doświad-
czamy wielu rozwi-
jających rzeczy. Dla mnie jedną z nich jest 
wspólnota. Zobaczyłam Boga w mło-
dzieży takiej, jak ja, widocznego w re-
lacjach międzyludzkich i w najzwyklej-
szych gestach. Spotkania pokazują mi  
nowe sposoby na odkrywanie Boga        
w nas samych, jak i wszędzie dookoła.    
W Concordii czuć wzajemne wsparcie, 
wiarę oraz empa�ę do innych. Od kiedy 
dołączyłam do wspólnoty, zmieniło się 
moje podejście do pewnych sfer życia, 
czego nie spodziewałam się wcześniej, 
przed dołączeniem do grupy tak wartoś-
ciowych ludzi.

Liturgia Słowa

Trudne słowo

#ludzieCONCORDII

Nabożeństwo czterdziestogodzinne
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