
Spotkanie synodalne 
 

2. Słuchanie 
Mk 10, 46-52 

Tak przyszli do Jerycha. Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z 

Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten 

słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade 

mną!» Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Synu 

Dawida, ulituj się nade mną!» Jezus przystanął i rzekł: «Zawołajcie go!» I przywołali 

niewidomego, mówiąc mu: «Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię». On zrzucił z siebie 

płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: «Co chcesz, abym 

ci uczynił?» Powiedział Mu niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał». Jezus mu rzekł: 

«Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą. 

 

(Inne fragmenty do wykorzystania: Rdz 22,1-19, 1Sm 3,1-19) 

 

Propozycja rozważania 

Na kartach Pisma Świętego rozgrywa się zbawczy dialog między Bogiem a 

człowiekiem. Raz mówi Bóg, innym razem woła człowiek (Bartymeusz). Zachwyca fakt 

jak czuły jest Bóg na ludzkie wołanie. Bartymeusz zdaje się być człowiekiem 

wykluczonym społecznie. Gdy krzyczy, ludzie „nastają na niego żeby umilkł”. Ale kiedy 

Jezus zwraca na niego uwagę, zaraz ci sami ludzie zmieniają nastawienie do ślepca 

mówiąc: bądź dobrej myśli, woła cię”. Bóg słyszy wołanie każdego z nas. Pragnie też być 

słyszanym. I tu staje przed nami Abraham. Mistyk Starego Testamentu,  wyczulony na 

głos Niewidzialnego i Nieznanego. Człowiek wielu marzeń i dążeń, pragnący osiąść w 

jednym miejscu i coś pozostawić po obie na tej ziemi. Niewiele z jego planów spełniło 

się. Ale dlatego, że słuchał Boga i szedł za Jego głosem pozostanie dla nas na zawsze 

ojcem wiary i zawierzenia. 

 

Pytania synodalne 

Słuchanie jest pierwszym krokiem bycia towarzyszem podróży, ale wymaga 

otwartego umysłu i serca, bez uprzedzeń.  

 Co ułatwia lub utrudnia nasze słuchanie?  

 W jaki sposób wysłuchiwani są świeccy? 

 W jaki sposób Bóg przemawia do nas poprzez osoby, które czasami ignorujemy?  

 Jak dobrze słuchamy tych, którzy są na peryferiach lub tych, którzy mają inne 

poglądy niż nasze własne?  

 Jaka jest przestrzeń dla głosu mniejszości, zwłaszcza tych, którzy doświadczają 

ubóstwa, marginalizacji lub wykluczenia społecznego? 

 

 

 

 



Modlitwa wiernych 

Do Boga, którego chcemy słuchać zanieśmy nasze prośby. 

1. Módlmy się za Kościół święty i Jego Pasterzy, aby w świecie był narzędziem Bożego 

pokoju. 

2. Módlmy się o to, abyśmy potrafili słuchać ludzi, z którymi spotykamy się na co dzień. 

3. Módlmy się za nas samych, abyśmy zawsze z uwagą słuchali Słowa Bożego i 

zamieniali je na konkretne dobro. 

Własne wezwania…. 

Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych modlitw, ześlij potrzebne łaski i doprowadź 

nas do swojej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. 


