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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Hbr 4,12) 
 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
Żywe jest słowo Boże i skuteczne,  
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.  
 
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 



Tu powinien być filmik „Czy można usłyszeć ultradżwięki”, który 

przygotowała ekipa Kromki Słowa Bożego (paulus.org.pl). 

Znajduje się też na YOU TUBE. 

 

Z filmu wynika, że znajomość Słowa Bożego jest niezbędna 

do ewangelizacji. 

 

 

 

Zatem czytamy  przynajmniej Ewangelię z dnia. 



EWANGELIA (Mk 2,18-22) 
 
Zwyczajów Starego Testamentu nie można przenosić do Nowego  
 

Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do 
Jezusa i pytali: „Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów 
poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?”  
Jezus im odpowiedział: „Czy goście weselni mogą pościć, dopóki 
pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo pana młodego 
mają u siebie. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, 
a wtedy, w ów dzień, będą pościć.  
Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania.       
W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego 
ubrania i robi się gorsze przedarcie. Nikt też młodego wina nie 
wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie 
bukłaki; i wino przepadnie, i bukłaki. Lecz młode wino należy lać 
do nowych bukłaków”. 



Czas postu i czas radości  - komentarz 
 
Narasta charakterystyczny dla Ewangelii Marka spór pomiędzy 
Jezusem a faryzeuszami. Dziś sprawa dotyczy postu. W ostrej formie 
pościli faryzeusze i uczniowie Jana. Było to znakiem pokuty i 
przygotowania się na spotkanie z Mesjaszem. Jednak po ich 
pretensjonalnym pytaniu widać, że pościli na pokaz. Jezus 
odpowiada, że z Jego przyjściem nadszedł czas powszechnej radości. 
Obraz pana młodego jest odniesieniem do nauczania proroków, 
którzy miłość Boga do Izraela ukazywali w obrazie miłości mężczyzny 
do kobiety. Jezus jest Panem Młodym przynoszącym radość. Nie 
może być w tym czasie smutku, bo byłaby to taka sama kpina, jak 
pląsanie na pogrzebie. Dla uczniów nastanie czas postu, który wyrazi 
tęsknotę za Jezusem. 
 
Jezu, Ty, przychodząc, przynosisz pełną radość, która rozbrzmiewa 
nową nauką. Odrzucam to wszystko, co stanowi stare i niewłaściwe 
przyzwyczajenia, aby cieszyć się Twoją obecnością. 



Inny komentarz, np. ks. Marcin Wrzos 

Z Ewangelii na dziś: "Nikt nie przyszywa łaty z surowego 

sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa 

łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i robi się 

gorsze przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do 

starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie 

bukłaki; i wino przepadnie, i bukłaki. Lecz młode wino 

należy lać do nowych bukłaków” - Mk 2,20-22 

 

Ten tekst kojarzy mi się z ewangelizacją. Z 

dopasowywaniem sposobu głoszenia Ewangelii do 

odbiorcy. Inaczej przecież Mistrz z Nazaretu mówił do 

apostołów, inaczej do uczonych w 

Piśmie/faryzeuszów/saduceuszów, inaczej do ogółu 

ludzi, a jeszcze inaczej do dzieci. To mądre, aby 

wiedzieć komu i jak przekazywać Dobrą Nowinę. 



Słowo Boże jest manną, która karmi duszę człowieka – Tomasz a’Kempis 
Dlatego żywimy się tym Słowem codziennie. 
 

Inne powody: 
1. Bóg przesyła nam informacje, list od siebie. 
2. Z Biblii poznajemy, jaka wielka jest miłość Boża. 
3. Jest fundamentem naszej wiary, bo mamy w niej świadectwa 

naocznych świadków życia i działalności Boga w świecie. 
4. Zawiera ono opisy mocy Bożej i jej doświadczania przez   

człowieka. 
5. Pismo św. uczy nas się modlić. 
6. Podaje normy moralne do dobrego życia. 
7. Widzimy w Piśmie św. Bożą mądrość i uczymy się tej 

mądrości. 
8. Słowo Boże jest pokarmem codziennego życia. 
9.  Pokazuje jak stawać się świętym. 
10. Poznajemy w Piśmie św. logiczną historię Bożego 

działania w świecie. 



Bóg jest MiłościąBóg jest Miłością  
  i dlatego pragnie być poznany.i dlatego pragnie być poznany.  
                                          - Jan Paweł II „Fides et Ratio” p. 7. 

 
 Bóg jest źródłem miłości i dlatego pragnie być poznany, zaś poznanie 

Boga przez człowieka nadaje pełny kształt wszelkiemu innemu 

prawdziwemu poznaniu sensu własnego istnienia, które ludzki umysł jest w 

stanie osiągnąć. 



Aż do p. 9 poprzedniego slajdu widzimy, że Słowo Boże przemawia 

do serca. 

Jest to rozmowa Serce Boże – serce człowieka. Taki kontakt 

przemienia człowieka. 

 

P. 10. pokazuje Boga w historii zbawienia – od początku Bóg jest z 

nami – Emmanuel. Zatem Pismo św. wskazuje na konieczność pracy 

intelektualnej. 

 

Jan Paweł II pokazywał w encyklice „Fides et Ratio” (znaczy: wiara i 

rozum), że do rozwoju wzajemnie potrzebne są : praca serca i praca 

intelektu. 

 

Zatem Pismo św. czytamy jak najczęściej, np.. Teksty liturgiczne. II 

etapem jest czytanie systematyczne – tutaj rozum ma co robić. 

 

Czytanie w grupkach jest po to, by doświadczyć mądrości Ludu 

Bożego poprzez dzielenie się – w ludzie działa Bóg. 



Dlaczego  czytać codzienne czytania liturgiczne? 
 
- są komentarze, 
- małe porcje Ewangelii skojarzone ze Starym Testamentem 
                                                             lub Listami Apostolskimi, 
- jesteśmy w codziennej modlitwie Kościoła, 
- jeden dzień przerwy nie psuje niczego,  
- z tekstem rozmawia się sercem. 
 

 

Metodyczne i historyczne studium Biblii – to podejście 
jakby naukowe (intelektualne) . 
Karmi się intelekt – jest to drugi etap czytania. Są 
dostępne rozpiski na 1 rok lub 2 lata, aby „przerobić” całe 
Pismo Święte. 



Kręgi biblijne 
 
Czytanie Ewangelii po kolei i Dziejów Apostolskich w 
małych grupach przy wykorzystaniu Przewodnika*. W 
trakcie jest dzielenie się rozważanym Słowem Bożym. 

•„Homilie” ks. Jana Kruczyńskiego, 
• „Jezus z Nazaretu” J. Ratzingera  
 
 



Gdzie szukać czytań codziennych?  Portale: 
  
http://www.katolik.pl/  - czytania, komentarze podpisane, 
nawet po dwa na dzień: p. Ania i Michał Dorna 
  
http://radioem.pl/Ewangelia - Ewangelia z komentarzem 
podpisanym, czasem ksiądz, też do odsłuchania 
  
http://www.deon.pl/religia/czytania-liturgiczne - komentarze do 
ewangelii w osobnej zakładce, autor nie podpisany, jest strona 
Biblii 
  
http://www.biblijni.pl/ 
 - komentarze nie podpisane, jest strona Biblii, można słuchać na 
urządzeniach mobilnych 
  

http://www.katolik.pl/
http://radioem.pl/Ewangelia
http://www.deon.pl/religia/czytania-liturgiczne
http://www.deon.pl/religia/czytania-liturgiczne
http://www.deon.pl/religia/czytania-liturgiczne
http://www.biblijni.pl/


http://ewangelia.org – międzynarodowy: katolicy – komentarze 
z Ojców Kościoła 
  
http://mateusz.pl/czytania/2016 - komentarze z Oremus z 2004 
roku 
  
http://www.opoka.org.pl/dzis/ - komentarz księdza, na 
niedziele propozycje homilii, np. 8 
  
http://www.paulus.org.pl/czytania.html - komentarz księdza, 
na niedziele filmik „Kromka Słowa Bożego” 
  
http://www.smsznieba.pl/ - cytat biblijny plus zdanie świętego 
  Po zapoznaniu się z regulaminem wyślij sms o treści: 
AKCEPTUJE REGULAMIN na numer 515-503-999 (koszt jak 
zwykły sms). 

http://ewangelia.org/
http://mateusz.pl/czytania/2016
http://www.opoka.org.pl/dzis/
http://www.paulus.org.pl/czytania.html
http://www.smsznieba.pl/




PIERWSZE CZYTANIE (1 Sm 15,16-23) 

Bóg odrzuca Saula  

 

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela. 

 

Po zwycięstwie Saula nad Amalekitami Samuel powiedział Saulowi: „Dosyć! 

Powiem ci, co rzekł do mnie Pan tej nocy”. Odrzekł: „Mów”. I mówił Samuel: 

„Czy to nie prawda, że choć byłeś mały we własnych oczach, to jednak ty 

właśnie stałeś się głową pokoleń izraelskich? Pan bowiem namaścił cię na króla 

izraelskiego. Pan wysłał cię w drogę i nakazał: «Obłożysz klątwą tych 

grzesznych Amalekitów, będziesz z nimi walczył, aż ich zniszczysz». Czemu 

więc nie posłuchałeś rozkazu Pana? Z chciwości zabrałeś łup, popełniłeś więc 

zło przed Panem”.  

Saul odpowiedział Samuelowi: „Posłuchałem głosu Pana: szedłem drogą, którą 

mię posłał Pan. Przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, Amalekitów zaś 

obłożyłem klątwą. Lud zabrał najlepsze owce i bydło z obłożonej klątwą 

zdobyczy, aby je ofiarować Panu, Bogu twemu, w Gilgal”.  

Samuel odrzekł: „Czyż milsze są Panu całopalenia i ofiary krwawe od 

posłuszeństwa rozkazom Pana? Otóż lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, 

uległość od tłuszczu baranów. Opór bowiem jest jak grzech wróżbiarstwa, a 

krnąbrność jak złość bałwochwalstwa. Ponieważ wzgardziłeś nakazem Pana, 

odrzucił cię On jako króla”.  (Był komentarz Michała) 


