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Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o
tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy
będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach
zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.
Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: «O czym to
rozprawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się
między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i
rzekł do nich: «Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze
wszystkich i sługą wszystkich». Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i
objąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię
moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego,
który Mnie posłał».
Jezus porywa się na zło i wygrywa. Kiedy jednak swoją postawę próbuje zaszczepić
uczniom, ci reagują milczeniem i bojaźnią. Myślą: dlaczego Mistrz, który tak
dobrze się zapowiada, cudotwórca kochany przez ludzi, miałby zginąć z ich rąk?
Widzieli go raczej na drodze do sławy, a siebie samych jako potężnych
i szanowanych u jego boku. W drodze posprzeczali się nawet, dzieląc między siebie
najzaszczytniejsze miejsca. Uczniowie nie chcą być jak ich Mistrz. Marzą
o normalnym, przeciętnym życiu. Trudno jednak mieć takie marzenia, kiedy się
chodzi u boku Jezusa. Pan, przywoławszy ich, mówi: „Jeśli kto chce być pierwszym,
niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”! Potem stawia przed nimi
dziecko, aby pokazać, jakiej postawy oczekuje od nich. Wystarczy zaufanie, nie
potrzeba ogromnej odwagi.
ZADANIE NA TYDZIEŃ:
Do przemyślenia: Czy nie jestem chory na wielkość? Czy nie zazdroszczę innym
powodzenia? Czy zdaję sobie sprawę z tego, że nauka Jezusa odnosi się także do mnie?
Do wykonania: Dokonam przeglądu mojego stosunku do ludzi, w kontekście dzisiejszej
Ewangelii.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

25.09 (wtorek) Wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera
Urodził się w Gielniowie pod Opocznem około roku 1440. Kształcił się w Akademii
Krakowskiej. W zakonie bernardynów zasłynął jako wybitny kaznodzieja i twórca
pieśni religijnych w języku polskim. Odznaczał się wielką świętością życia i
szczególnym nabożeństwem do Męki Pańskiej, o której głosił kazania. Ostatnie lata
spędził w Warszawie na stanowisku gwardiana. Zmarł w roku 1505. Papież św. Jan
XXIII ogłosił bł. Władysława patronem Warszawy.

27.09 (czwartek) Wspomnienie św. Wincentego á Paulo, prezbitera
Św. Wincenty urodził się we wsi Ranguine w 1581 roku. Jako dziecko bardzo
szybko przyswajał wiedzę. Uczył się pod okiem ojców franciszkanów. Po
czterech latach nauki został zatrudniony przez pewnego bogatego człowieka
jako preceptor jego dzieci – dawał im korepetycje, co sprawiło, że mógł
odciążyć swoich rodziców. Studia teologiczne rozpoczął w 1596 roku w
Tuluzie. Cztery lata później otrzymał święcenia kapłańskie. Św. Wincenty
odznaczał się cnotą miłosierdzia. Okazywał je wszystkim biednym i
potrzebującym. Troszczył się o porzucone sieroty i o zniedołężniałych starców.
Był także założycielem szarytek, Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, które
opiekowały się chorymi. Mimo tych wielu prac, które podejmował, zawsze
starał się o wewnętrzne zjednoczenie z Bogiem. Otaczał go wielki szacunek,
również ze strony możnych tego świata. Nie zapominał jednak o pokorze,
mimo zajmowania ważnych stanowisk pozostawał cichy i skromny. Zmarł w
Paryżu 27 września 1660 roku, w wieku osiemdziesięciu lat.
28.09 (piątek) Wspomnienie św. Wacława, męczennika
Wacław urodził się około roku 907. Otrzymał chrześcijańskie wychowanie.
Około roku 925 objął panowanie w Czechach. Z wielkim trudem utwierdzał
wiarę w kraju. W roku 929 został zamordowany na polecenie swojego brata,
Bolesława. Od razu uznano go za męczennika. Jest głównym patronem Czech.
29.09 (sobota) Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
Według Pisma Świętego Michał, Gabriel i Rafał to trzej spośród siedmiu
Archaniołów stojących przed Bogiem. Zarówno żydowska, jak i chrześcijańska
tradycja uznaje istnienie aniołów i wierzy w ich specjalne posłannictwo oraz
szczególną służbę, jaką mają oni do spełnienia wobec ludzi z przykazania
Bożego. Archanioł Michał - Jego imię znaczy "Któż jak Bóg?" W tradycji
biblijnej uznany za szczególnego opiekuna narodu Wybranego (Dn 12, 1) i
Kościoła. W Apokalipsie (Ap 12, 7-9) przedstawiony jako przywódca zastępów
anielskich w walce z Szatanem. Archanioł Gabriel - Jego imię znaczy "Bóg
jest Mocą". Jest specjalnym posłannikiem Boga w zapowiadaniu niezwykłych
wydarzeń zbawczych. To on przepowiedział przyjście Mesjasza prorokowi
Danielowi (Dn 8, 15), a według Ewangelii św. Łukasza był posłany do
Zachariasza i do Maryi w dniu zwiastowania (Łk 1). Archanioł Rafał - Jego
imię oznacza "Bóg uzdrawia". Sam siebie przedstawia, jako tego, który zanosi
modlitwy ludzi przed tron Boży (Tb 12, 15). Według Ewangelii św. Jana jest on
łączony z sadzawką Betesda w Jerozolimie, gdzie dokonywały się liczne
uzdrowienia.
WARTO WIEDZIEĆ

Modlitwa do św. Michała:
Święty Michale Archaniele broń nas w walce. Przeciw
niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.
Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy. A Ty, KsiąŜe wojska
niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz
krąŜą po świecie, mocą BoŜą strąć do piekła. Amen
(modlitwa papieŜa Leona XIII).

