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Jezus, przywoławszy Dwunastu, powiedział do nich: «Wiecie, że ci, którzy uchodzą za
władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie
między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą
waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem
wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać
swoje życie jako okup za wielu».
Kiedy uczniowie z dzisiejszej Ewangelii przychodzą do Jezusa i proszą o pierwsze miejsca w Jego
królestwie, wyobrażają Go sobie jako zwycięskiego Mesjasza. Uczniom śni się potęga. Jezus jednak
dostrzega w ich niedojrzałym pragnieniu ziarno miłości i prawdy. Jakub i Jan musieli mieć dobre
intencje. Cóż piękniejszego niż zasiadać blisko Jezusa w Jego królestwie? Cóż z tego, że królestwo to
wyobrażało im się jako rodzaj super państwa na ziemi, w którym będzie rządził Chrystus i oni?
Pragnienie jest dobre, lecz trzeba je oczyścić. „Pić kielich, który On ma pić i przyjąć Jego chrzest” –
znaczy włączyć się w Jego misję, śmierć i zmartwychwstanie. Jakub i Jan na pewno niewiele
rozumieli wówczas ze słów Jezusa, ale z ufnością odpowiedzieli: „Panie, chcemy iść za Tobą i być do
Ciebie podobni”. Chcemy uczestniczyć w Twojej misji. Jezus wiedział, że ich odpowiedź była
niedojrzała i bardzo emocjonalna, ale przyjął ją z radością. Cierpliwie będzie ich uczył, co znaczy iść
za Nim, co znaczy być sługą innych, oddawać za nich swoje życie.
ZADANIE NA TYDZIEŃ:
Do przemyślenia: Czy przypadkiem, nie ośmieszam się, zadzierając nosa?
Do wykonania: Zrobię rachunek sumienia z instynktu władzy i chęci znaczenia.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

22.10 (poniedziałek) Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża
Jan Paweł II zmienił oblicze papiestwa. Po wyborze na tron piotrowy zrewolucjonizował
kontakt z ludźmi. Jana Pawła II kochali nie tylko Polacy, ale katolicy na całym świecie.
Papieża-Polaka szanowali tez przywódcy innych państw, a nawet ludzie niewierzący.
Jan Paweł II rozpoczął wielką reformę Kościoła, dyskusję o nowej ewangelizacji
i ekumenizmie. Pontyfikat Jana Pawła II naznaczony był cierpieniem. 13 maja miał
miejsce zamach na Papieża. Jan Paweł II został postrzelony na Placu Świętego Piotra
w Rzymie. Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał, że swoje ocalenie zawdzięcza
wstawiennictwu Matki Boskiej Fatimskiej. Warto wspomnieć, że Benedykt XVI uczynił
wyjątek, osobiście przewodnicząc beatyfikacji swojego Poprzednika - jako zwyczajną
praktykę Benedykt XVI przyjął, że beatyfikacjom przewodniczy jego delegat, a on sam
dokonuje jedynie kanonizacji. Na datę liturgicznego wspomnienia bł. Jana Pawła II
wybrano dzień 22 października, przypadający w rocznicę uroczystej inauguracji
pontyfikatu papieża-Polaka. Papież Franciszek dokonał kanonizacji papieża-Polaka
w niedzielę Bożego Miłosierdzia, 27 kwietnia 2014 r., w Rzymie. Do chwały świętych
Jan Paweł II został wyniesiony razem z jednym ze swoich poprzedników, Janem XXIII

23.10 (wtorek) Wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego, biskupa
Józef Bilczewski urodził się 26 kwietnia 1860 r. w Wilamowicach koło Kęt. 6 lipca
1884 r. przyjął tu święcenia kapłańskie. W latach 1886-1888 odbył studia teologiczne
w Wiedniu (gdzie uzyskał doktorat z teologii), w Rzymie i Paryżu. Po powrocie do kraju
był wikariuszem w Kętach i w Krakowie. W 1890 r. uzyskał habilitację na
Uniwersytecie Jagiellońskim. W rok później został profesorem teologii dogmatycznej na
Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. 17 grudnia 1900 r. Leon XIII mianował
40-letniego ks. prał. Józefa Bilczewskiego arcybiskupem lwowskim obrządku
łacińskiego. Życie abp. Józefa Bilczewskiego, wypełnione modlitwą, pracą i dziełami
miłosierdzia, sprawiło, że cieszył się wielkim szacunkiem ludzi wszystkich wyznań,
obrządków i narodowości. W duchu nauczania Piusa X zbliżał wiernych do Eucharystii,
częstej Komunii św., pobożnego uczestniczenia w Mszy św. W czasach I wojny
światowej rozwijał kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, ukazując ludziom
nieskończoną miłość Boga, zdolną do przebaczenia i darowania wszystkich grzechów.
Czcią i miłością najlepszego syna otaczał Matkę Najświętszą, nazywając Ją swą
«Matuchną». Pragnął, by taką samą pobożnością darzyli Ją wierni archidiecezji,
naśladując Jej cnoty, szczególnie całkowite zaufanie Bogu. Umarł z przepracowania 20
marca 1923 r.
WARTO WIEDZIEĆ
100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Światowy Dzień Misyjny

Święto ustanowione przez papieża Piusa XI w 1926 roku (w Polsce tzw.
Niedziela Misyjna, rozpoczynająca Tydzień Misyjny). Dzień Misyjny przypada
corocznie w przedostatnią niedzielę października; jest to dzień solidarności
misyjnej w Kościele katolickim. Cele: 1. potrzeba gorącej modlitwy o rozwój
królestwa Chrystusa na świecie; 2. troska o zrozumienie przez wiernych
potrzeb misyjnych; 3.ożywienie gorliwości misyjnej kapłanów i wiernych; 4.
możliwość lepszego poznania Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary; 4.
konieczność ofiar materialnych na rzecz misji. Od 1926 roku w związku ze
światowym Dniem Misyjnym wydawane są papieskie orędzia misyjne. Na
początku nie ukazywały się one corocznie. Dopiero od początku pontyfikatu
Pawła VI w roku 1963 ogłaszane są jako osobiste papieskie orędzia misyjne. Na
pierwszym miejscu w orędziach jest mowa o działalności misyjnej Kościoła,
ponieważ wszystkie ludy mają prawo usłyszeć Ewangelię. Soborowy dekret
o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes (ogłoszony 7 grudnia 1965 roku),
wskazuje kierunki nowym inicjatywom misyjnym. Wszystkie tematy
papieskich orędzi, różne każdego roku, mogłyby się złożyć na praktyczny
i aktualny podręcznik misjologii, dzięki któremu można zrozumieć, czym jest
dzieło misyjne Kościoła. Z kolei orędzie przypomina wiernym wielorakie
znaczenie Papieskich Dzieł Misyjnych i konieczność ich propagowania, gdyż są
one głównym instrumentem, którym dysponuje papież i biskupi we
współpracy misyjnej wiernych, zarówno w sensie duchowym, jak
i materialnym.

