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Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał
uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?» Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana
Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków». On ich zapytał: «A wy
za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz». Wtedy
surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn
Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych,
arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach
zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na
bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił
Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po
ludzku». Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli
ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i
niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe
życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je».
„A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedź Pana była natychmiastowa i bardzo ostra.
Potem Jezus daje wszystkim zgromadzonym krótki wykład na temat tego, co znaczy być
Jego uczniem: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie
krzyż swój i niech Mnie naśladuje!” Uczeń Jezusa bierze na swe ramiona krzyż misji
powierzonej mu przez Ojca i tak jak Pan wyrzeka się własnej opanowanej egoizmem
woli. „Zaprzeć się samego siebie” brzmi surowo i może przywodzić na myśl życie ascety,
w pogardzie dla własnych radości i potrzeb. Nie taki jest jednak sens nakazu Chrystusa.
Oznacza on przede wszystkim oddanie naszego życia w jego ręce, oddanie się do
dyspozycji Bogu i bliźniemu. Ostatecznie na tym właśnie polega naśladowanie Jezusa.
Krzyż sam w sobie jest zbyt prosty i surowy, by można go było ponieść przez życie.
Zawieszony na nim Ukrzyżowany sprawia, że można go objąć i włożyć na ramiona.
Prosty krzyż staje się wówczas Krzyżem Naśladowania Pana.
ZADANIE NA TYDZIEŃ:
Do przemyślenia: Czy odnoszę do siebie pytanie Jezusa z dzisiejszej Ewangelii? Czy
rozumiem jego sens?
Do wykonania: Będę codziennie stawiał sobie pytanie: Kim dla mnie jesteś, Panie Jezu?
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

18.09 (wtorek) Święto Św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski
Stanisław urodził się w Rostkowie na Mazowszu w końcu grudnia 1550 roku.
Wychowany w atmosferze religijnej, odznaczał się głęboka poboŜnością. Razem z
bratem został wysłany do szkół jezuickich w Wiedniu. Cudownie uzdrowiony z
cięŜkiej choroby przez Matką Najświętszą, postanowił wstąpić do Towarzystwa

Jezusowego. Opuścił więc potajemnie Wiedeń w roku 1567 i przez Dylingę udał
się do Rzymu, gdzie został przyjęty do nowicjatu przez św. Franciszka Borgiasza.
Zmarł w Rzymie w nocy z 14 na 15 sierpnia 1568 roku w opinii świętości został
zaliczony w poczet świętych przez papieŜ Benedykta XIII w roku 1726. Z racji 450
rocznicy śmierci przeŜywam Rok Św. Stanisława Kostki.

20.09 (czwartek) Wsp. św. męczenników Andrzeja Kim Taegon i Towarzyszy
Andrzej Kim Taegon to pierwszy koreański kapłan. Pochodził z katolickiej
rodziny, która znosiła wiele prześladowań. Jego pradziadek spędził 10 lat w
więzieniu z powodu wiary, a ojciec, bł. Ignacy Kim, zginął w czasie
prześladowań w 1839 roku (w 1925 został beatyfikowany). Andrzej urodził się w
1821 roku, a chrzest przyjął w wieku 15 lat. Potem udał się do seminarium w
Makao w Chinach. Po sześciu latach nauki wrócił do swojego kraju. Święcenia
kapłańskie przyjął w Szanghaju w 1845 roku. Został przydzielony do pracy przy
przygotowywaniu przeprawy wodnej dla misjonarzy chrześcijańskich. Miało to
na celu uniknięcie straŜy granicznej. Został jednak aresztowany. Torturowano go
i ścięto w Seulu 16 września 1846 roku. W XIX w. poniosło śmierć męczeńską 3
biskupów katolickich, 10 kapłanów i ponad 10 tys. wiernych. Z nich tylko część
dostąpiła chwały ołtarzy.

21.09 (piątek) Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty
Mateusz Ewangelista naleŜał do grona dwunastu Apostołów. Ewangelia św.
Marka nazywa go „Lewi, syn Alfeusza” z Kafarnaum. Jezus powołał go na
swego ucznia, gdy Mateusz pełnił funkcję celnika. Nim poszedł za Jezusem i
został Apostołem, Ewangelista wydał ucztę, na którą zostali zaproszeni
grzesznicy i celnicy. Według najstarszej tradycji Mateuszowi przypisywane jest
autorstwo pierwszej Ewangelii, która napisana została dla śydów w języku
aramejskim, argumentującej, Ŝe Jezus to oczekiwany przez nich Mesjasz. W Nim
spełniły się wszystkie proroctwa. Według poświadczenia Klemensa
Arkadyjskiego Mateusz do roku 42 przebywał w Jerozolimie i tam nauczał, a
później wyruszył do Etiopii, gdzie zmarł śmiercią męczeńską. Niektóre podania
m`ówią o tym, Ŝe apostołował w kraju Partów i w Persji. Relikwie Świętego
miały być przewiezione w X wieku ze Wschodu do Salerno znajdującego się
niedaleko Neapolu.
WARTO WIEDZIEĆ

Kościół w Korei.
W Korei Płd. w ciągu ostatnich dziesięcioleci niezwykle dynamicznie wzrasta
liczba chrześcijan. Dzisiaj Kościół katolicki w Korei Płd. liczy około 4 milionów
wyznawców, Ŝyjących w 19 diecezjach (9 proc. ludności). KaŜdego roku
sakrament chrztu przyjmuje około 150 tys. dorosłych. Zagadką jest natomiast to,
co działo się i dzieje z wierzącymi w Korei Płn., rządzonej przez reŜim
komunistyczny. Oficjalnie nie ma tam ani jednego katolickiego księdza. Liczbę
katolików szacuje się dzisiaj na 3-4 tysiące. Św. Jan Paweł II nazwał ich Kościołem
milczenia.
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