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Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak
w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami».
Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie
będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z
nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa,
zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem
grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński
uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem
grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z
dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie
powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z
dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem
grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z
dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie».
Chodzić za Jezusem, towarzyszyć mu znaczy tyle, co być jego uczniem. Ktoś, kogo nie ma na naszych
spotkaniach, nie słucha nauk Jezusa, nie może nazywać się jego uczniem. Jak to się jednak dzieje, że
Bóg daje mu tak wielką moc? Jezus odpowiada bardzo pragmatycznie: „Przestańcie zabraniać mu,
bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie”. Ani słowa o tym,
dlaczego ten człowiek w ogóle czyni cuda? Czy nie jest to oczywiste? – wbrew ludzkim podziałom na
uczniów i nie-uczniów Bóg na to pozwala. Duch prorocki jest dla wszystkich. Duch jest w Dwunastu.
Nie znaczy to, oczywiście, że przynależność do grona uczniów Jezusa przestaje się liczyć. To im
przecież Jezus otwarcie powierza swoją władzę uzdrawiania i wypędzania złych duchów. Podobnie
jak tekst z Księgi Liczb dzisiejsza Ewangelia niesie w sobie podwójne przesłanie. Bóg przekracza
nasze religijne schematy, udzielając swych darów osobie spoza grona Dwunastu. Równocześnie
samotny egzorcysta to odosobniony przypadek wskazujący na to, że pełnia darów Bożych jest we
wspólnocie, w tych, którzy poszli za Jezusem.
ZADANIE NA TYDZIEŃ:
Do przemyślenia: Czy nie gorszę dzieci, młodzieży, dorosłych? Czy pamiętam o groźbie Chrystusa?
Do wykonania: Wszystko zrobię, by moje postępowanie było głęboko ludzkie i
chrześcijańskie.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

01.10 (poniedziałek) Wsp. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz i dr K-ła
Terasa Martin urodziła się w Alençon w roku 1873. Gdy miała 15, wstąpiła do
klasztoru karmelitanek w Lisieux. Odznaczała się pokorą, prostotą ewangeliczną
i wielką ufnością w Bogu. Tych cnót uczyła powierzone jej nowicjuszki. Złożyła
swoje życie w ofierze za zbawienie dusz i za Kościół. Zmarła 30 września 1897 roku.
02.10 (wtorek) Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów
Aniołowie są duchami stworzonymi przez Boga dla Jego chwały i pomocy
ludziom. Ci, którym Bóg zleca opiekę nad ludźmi, są nazywani Aniołami

Stróżami. Opieka ta trwa przez całe nasze ziemskie życie. Każdy z nas ma
swojego, "osobnego" Anioła Stróża. Pismo Święte nie pozostawia wątpliwości co
do istnienia aniołów, posłańców Bożych, którzy uczestniczą w dziejach zbawienia
człowieka. Te czysto duchowe istoty pośredniczą między Bogiem a ludźmi. Nauka
o nich jest oparta przede wszystkim na dwóch fragmentach Biblii. W psalmie 91
czytamy: „Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu, bo
swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień”.
04.10 (czwartek) Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
Był on synem bogatego kupca. Jako młodzieniec prowadził życie beztroskie. Marzył
o rycerskiej sławie, chętnie więc wziął udział w 1202 roku w bitwie Asyżan z
mieszkańcami sąsiedniego miasta Perugi, co skończyło się dla niego krótką niewolą.
Wróciwszy chory do domu, przeżył wielki przełom duchowy. Zerwał z tym
wszystkim, co dotychczas było treścią jego życia, oddając się całkowicie Bogu.
Usłyszawszy polecenie Chrystusa ukrzyżowanego: "Franciszku, idź odbuduj mój
kościół, gdyż popada w ruinę!" odrestaurował własnymi rękami kilka zniszczonych
kościołów w okolicy Asyżu. Pozbywając się wszystkiego, co posiadał, a nawet
własne ubranie oddając ojcu. Apostołował we Włoszech i poza ich granicami. W
1219 roku udał się do Egiptu, gdzie wojska chrześcijańskie walczyły z
muzułmanami o Ziemię Świętą. Franciszek kierując się nauką Ewangelii i pragnąc
nawracać nie mieczem, ale słowem i przykładem, chciał odwieść krzyżowców od
przelewu krwi, lecz nie posłuchano go. Po przegranej przez chrześcijan bitwie pod
Damiettą otrzymał pozwolenie na udanie się do obozu przeciwnika, gdzie został
przyjęty przez sułtana z szacunkiem jako Mąż Boży. W połowie września 1224 roku
modląc się na górze Alwernii, otrzymał stygmaty, czyli rany Męki Chrystusowej.
Zmarł 3 października 1226 roku w Porcjunkuli. W dwa lata później został
wyniesiony na ołtarze.
05.10 (piątek) Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
Apostołka Bożego Miłosierdzia, Sekretarka Jezusa Miłosiernego, Prorok naszych
czasów, wielki Mistyk, Mistrzyni życia duchowego – to tytuły, które najczęściej
pojawiają się przy imieniu św. Siostry Faustyny Kowalskiej ze Zgromadzenia
Matki Bożej Miłosierdzia. Należy do grona najbardziej znanych i lubianych
świętych oraz największych mistyków w historii Kościoła. Ojciec Święty Jan
Paweł II napisał, „…że w wieku wielkich totalitaryzmów Siostra Faustyna stała
się rzeczniczką przesłania, iż jedyną siłą zdolną zrównoważyć ich zło jest prawda o
miłosierdziu Boga. Jej „Dzienniczek” nazwał ewangelią miłosierdzia pisaną w
perspektywie XX wieku, która pozwoliła ludziom przetrwać niezwykle bolesne
doświadczenia tych czasów”.
WARTO WIEDZIEĆ
DZIEŃ PAPIESKI (14 Października 2018)
Przez organizowanie takiego wydarzenia docieramy do głębi nauczania
PapieŜa Polaka, który chce nas czynić świadkami nadziei. Zachęcamy, by w
tym dniu obok modlitwy, włączyć się worganizowanie zbiórek na fundusz
stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Podczas XVIII Dnia
Papieskiego zachęcamy do czuwania modlitewnego, w którym mysli
przewodnie nawiązują do Ŝycia św. Jana Pawła II oraz propagują Jego
nauczanie. Tego dnia stypendyści będą modlić się w intencji darczyńców
Fundacji, organozować wiele wydarzeń zarówno w Polsce, jak i na świecie
organozowane są Koncerty Galowe, spektakle teatralne i wiele innych imprez.

