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Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając
posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na
niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął
mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: «Effatha», to znaczy:
Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo
mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym
gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: «Dobrze wszystko uczynił.
Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę».
Aramejskie „Effatha”, „otwórz się!” skierowane jest do chorych miejsc, lecz i do chorego
człowieka. Potrzebuje on otwarcia na Boże słowo, moc i bliskość, które przynosi ze sobą
Jezus. Efekt jest natychmiastowy: uszy się otwierają, a język rozwiązuje się, tak że człowiek
ten mógł prawidłowo mówić. Po cudzie następuje nakaz Jezusa, aby nie rozpowiadać
nikomu tego, co się wydarzyło. Nakaz ma nie tyle uchronić Jezusa przed przedwczesnym
rozgłosem, ile zapobiec błędnemu identyfikowaniu Go z wędrownym uzdrowicielem. Jezus
to ktoś więcej niż tylko uzdrowiciel. To Syn Boży. Miłość, z jaką leczy On ludzkie grzechy
i choroby, przyciąga do niego wciąż nowe tłumy. Sprawia, że ludzie mówią o Nim
z podziwem: «Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę» .
ZADANIE NA TYDZIEŃ:
Do przemyślenia: Jaka jest moja wiara w uzdrawiającą moc Jezusa, w Jego działanie
poprzez sakramenty, szczególnie przez Eucharystię i sakrament pojednania?
Do wykonania: Bardzo uważnie przeczytam kilka fragmentów Ewangelii z opisami
uzdrowień.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

12.09 (środa) Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi
Imię Maryi czcimy w Kościele w sposób szczególny, poniewaŜ naleŜy ono do
Matki Boga, Królowej nieba i ziemi, Matki miłosierdzia. Dzisiejsze wspomnienie "imieniny" Matki BoŜej - przypominają nam o przywilejach nadanych Maryi przez
Boga i wszystkich łaskach, jakie otrzymaliśmy od Boga za Jej pośrednictwem i
wstawiennictwem, wzywając Jej Imienia. Zgodnie z wymogami Prawa
mojŜeszowego, w piętnaście dni po urodzeniu dziecięcia płci Ŝeńskiej odbywał się
obrzęd nadania mu imienia. Według podania Joachim i Anna wybrali dla swojej
córki za wyraźnym wskazaniem BoŜym imię Maryja.

13.09 (czwartek) Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, bp i dr K-ła
Urodził się około roku 350 w Antiochii w zamoŜnej rodzinie. Otrzymał doskonałe
wykształcenie. Przez kilka lat prowadził Ŝycie pustelnicze, jednak musiał z niego
zrezygnować z powodu słabego zdrowia. Wrócił do Antiochii i został kapłanem.
Wkrótce zasłynął jako wybitny kaznodzieja. Jego mowy stanowiły cykle, m. in.

komentarzy do Ewangelii według św. Marka i Jana, do listów św. Pawła. Aby go
posłuchać, przybywali ludzie z terenu całego chrześcijańskiego Wschodu.
Powołano go na patriarchę w Konstantynopolu, jednak poniewaŜ w jednym z
kazań naraził się dworowi cesarskiemu, został wygnany. Zmarł na wygnaniu 14
września 407 roku ze słowami: "Bogu za wszystko dzięki" na ustach.

14.09 (piątek) Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
Tradycja przypisuje odnalezienie KrzyŜa św. Helenie, matce cesarza Konstantyna I
Wielkiego, w 326 roku. Relikwie złoŜone zostały w bazylice Grobu Świętego
w Jerozolimie. Od tamtej pory były uroczyście czczone przez wiernych
przybywających z całego świata chrześcijańskiego. Okres ten zakończyło zdobycie
Jerozolimy 20 maja 614 roku przez Persów, którzy zburzyli świątynię a relikwie
KrzyŜa zabrali z Jerozolimy. W 628 roku cesarz bizantyjski Herakliusz pokonał
Persów i odzyskał święte relikwie. Legenda głosi, Ŝe cesarz wnosząc relikwie do
Jerozolimy wchodząc przez Bramę Złotą musiał zdjąć królewskie szaty i iść boso
by wnieść KrzyŜ do odbudowywanej Bazyliki. Święto to przypomina nam wielkie
znaczenie krzyŜa jako symbolu chrześcijaństwa i uświadamia, Ŝe nie moŜemy go
traktować jedynie jako elementu dekoracji naszego mieszkania, miejsca pracy czy
jednego z wielu elementów naszego codziennego stroju.

15.09 (sobota) Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
Pannę Maryję nazywamy Najświętszą Panną. Nazwa ta odnosi się raczej do Jej
obecnego stanu w niebie, bo gdy wyobraŜamy Ją sobie Ŝyjącą na ziemi, to najlepiej
odpowiada Jej nazwa Matki Boskiej Bolesnej. To zupełnie zrozumiałe: cierpienie
Chrystusa musiało odbić się na Maryi, przecieŜ Ona była Mu najbliŜszą. Jeśli
wichura złamie drzewo, to zniszczyć potrafi i kwiaty. Jeśli cierpiał Chrystus, to
cierpiała i Maryja. Maryja nie była tylko biernym świadkiem cierpień Pana Jezusa,
ale miała w nich najpełniejszy udział. Jest nie do pomyślenia nawet na
płaszczyźnie samej natury, aby matka nie doznawała cierpień na widok syna.
Maryja cierpiała jak nikt na ziemi z ludzi. Zdawała sobie bowiem sprawę z tego, Ŝe
Jej Syn jest Zbawicielem rodzaju ludzkiego.
WARTO WIEDZIEĆ

Ksiądz Arcybiskup Szczepan Wesoły
Ur. 16/10/1926 r. w Katowicach. W 1943 r. został skierowany na
roboty przymusowe przy budowie bunkrów, a w 1944 r. po
przeszkoleniu wojskowym wysłano go na front we Francji.
15/08/1944 przedostał się na stronę aliancką i wraz z polskimi
jednostkami uczestniczył w walkach z Niemcami (Algieria i Włochy).
Po wojnie pracował fizycznie dokształcał się w Wielkiej Brytanii. W
latach 1951- 1957 przygotowywał się do kapłaństwa w Papieskim
Kolegium Polskim w Rzymie. Święcenia otrzymał 28/10/1956 r. W
latach 1958-1962 był duszpasterzem emigrantów polskich we Włoszech. W latach 1962-1965
kierował sekcją słowiańską Biura Prasowego Sekretariatu. Od 1967 roku był kierownikiem
Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Emigracyjnego w Rzymie. 11/12/1968 ustanowiony
został biskupem. Od 1980 r. pełnił funkcję delegata prymasa Polski dla
duszpasterstwa emigracyjnego. Od 1994 obdarzono go godnością arcybiskupa. W latach 1980 –
2007 był rektorem kościoła św. Stanisława Bpa i Męczennika w Rzymie. Od 2003 przeszedł na
emeryturę. Niestrudzony opiekun i duszpasterz Polonii na świecie, gorący patriota i laureat wielu
nagród i odznaczeń. Zmarł w Rzymie 28/08/2018 r. Pogrzeb odbędzie się w Katowicach,
10/09/2018 r. Dobry Jezu a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie.

