I Czwartek okresu zwyk?ego
Tekst Ewangelii ( Mk 1,40-45): Wtedy przyszed? do Niego tr?dowaty
i upadaj?c na kolana, prosi? Go: «Je?li chcesz, mo?esz mnie
oczy?ci?». Zdj?ty lito?ci?, wyci?gn?? r?k?, dotkn?? go i rzek? do
niego: «Chc?, b?d? oczyszczony!». Natychmiast tr?d go opu?ci? i
zosta? oczyszczony. Jezus surowo mu przykaza? i zaraz go
odprawi?, mówi?c mu: «Uwa?aj, nikomu nic nie mów, ale id? poka?
si? kap?anowi i z?ó? za swe oczyszczenie ofiar?, któr? przepisa?
Moj?esz, na ?wiadectwo dla nich».

Lecz on po wyj?ciu zacz?? wiele opowiada? i rozg?asza? to, co
zasz?o, tak ?e Jezus nie móg? ju? jawnie wej?? do miasta, lecz
przebywa? w miejscach pustynnych. A ludzie zewsz?d schodzili si?
do Niego.

«Je?li chcesz, mo?esz mnie oczy?ci? (...). Chc?, b?d? oczyszczony»
Rev. D. Xavier PAGÉS i Castañer
(Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj, pierwsze czytanie mówi nam: «Dzi?, je?li g?os Jego us?yszycie,
nie zatwardzajcie serc waszych» (Hbr 3,7-8). To samo powtarzamy w refrenie
Psalmu 94. Ten krótki cytat zawiera dwa elementy: pragnienie i ostrze?enie. Nie
powinni?my o nich zapomina?.
Podczas naszej codziennej modlitwy, prosimy i pragniemy s?ysze? g?os Pana. Mo?e
jednak zbyt cz?sto wype?niamy ten czas naszymi w?asnymi s?owami, zamiast
s?ucha? tego, co Dobry Bóg chcia?by nam powiedzie?. B?d?my wi?c czujni i
piel?gnujmy cisz? wewn?trzn?. Ona to, gdy postaramy si? unika? rozprosze? i
skupimy nasz? uwag?, otworzy przed nami przestrze? na odczucia i inspiracje, które
Pan z pewno?ci? wzbudzi w naszych sercach.
Nie zapominajmy o pewnym niebezpiecze?stwie. Nasze serce mo?e z czasem ulec

zatwardzeniu. Bywa, ?e ciosy wzmierzane przez ?ycie, mog? nas przekszta?ci?,
nawet nie?wiadomie, w osob? mniej ufn?, mniej wra?liw?, pesymisticzn? lub
pozbawion? nadziei... Pro?my wi?c Pana Jezusa, aby?my byli ?wiadomi tego
pogorszenia naszego stanu wewn?trznego. Modlitwa jest doskona?? okazj?, ?eby
popatrze? z dystansem na nasze ?ycie i jego koliczno?ci. Starajmy si? odczytywa?
wszystkie wydarzenia w ?wietle Ewangelii. Pomo?e nam to odkry?, w których
obszarach naszego ?ycia potrzebujemy prawdziwego nawrócenia.
Oby?my prosili o nasze nawrócenie z tak? sam? wiar? i ufno?ci? jak tr?dowaty,
który stan?? przed Jezusem i «upadaj?c na kolana, prosi? Go: „Je?li chcesz, mo?esz
mnie oczy?ci?”.» (Mk 1,40). Tylko Jezus mo?e uczyni? to, co dla nas samych wydaje
si? niemo?liwe. Pozwólmy Bo?ej ?asce dzia?a? w naszych sercach, aby by?y one
czyste i poddane Jego dzia?aniu, staj?c si? coraz bardziej podobne do serca samego
Jeusa. On z ufno?ci? mówi do nas: «Chc?, b?d? oczyszczony!» (Mk 1,41).

