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Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo
ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela,
inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał
ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz,
Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu
Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.
Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół
mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego;
cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi,
będzie rozwiązane w niebie». Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie
mówili, że On jest Mesjaszem.
Trzeba mieć własne zdanie, bo nie ma nic gorszego jak zatracenie siebie samego. Wyrażając
nasza opinię komunikujemy innym osobom czego chcemy, ale też i jakie jest nasze myślenie.
Godzenie się na wiele rzeczy dla tak zwanego „świętego spokoju” nie prowadzi do niczego.
Potrzeba nam precyzyjnego formułowania naszej opinii, argumentów, które je uzasadniają.
Trzeba na zewnątrz zaprezentować to, co chce serce. Jezus pytał wciąż i zadawał konkretne
pytania. Chciał , aby druga strona jasno wyrażała to, czego chce i pragnie. Od tego zależała
jakość fundamentu na którym chce się budować swoją przyszłość. Brak przekonania do czegoś
jest początkiem dylematów i kłopotów, które przez brak decyzji wpływają na nasze życie.
Jakość tego życia mierzona jest podejmowanymi decyzjami. Jeśli one nie będą proste
i klarowne, wtedy prowadzą często na manowce naszego życia. Jezus chce inaczej…
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Dlaczego należy mieć własne zdanie? Dlaczego godzenie się dla tak
zwanego „świętego spokoju” mija się z celem? Dlaczego dylematy przeszkadzają
w podjęciu decyzji?
Do wykonania: Będę codziennie stawiał sobie pytanie: Kim dla mnie jest Chrystus?
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

24.08 (poniedziałek) Święto św. Bartłomieja, Apostoła

Jeden z dwunastu apostołów wybranych spośród kilkudziesięciu uczniów.
Chrystus powiedział o im: To prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”.
Był człowiekiem otwartym, prostolinijnym, spontanicznej wiary. Bibliści
identyfikują go z Natanaelem przyprowadzonym przez Filipa. Tradycja
chrześcijańska ma niewiele do powiedzenia o nim. Nie wiadomo, gdzie
apostołował. Niektóre źródła wskazują Etiopię, inne Arabię Saudyjską, jeszcze

inni są zdania, Ŝe pracował wśród Partów i Mezopotamii. Kult św. Bartłomieja
datuje się od V w. Pierwszy kościół ku jego czci wzniesiono na wyspie Eola w VI
w. zgodnie z legendą, która głosi, iŜ zdarto mu skórę, został patronem rzeźników,
garbarzy i introligatorów.
26.08 (środa) Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

Od kiedy w 1382 r. ksiąŜę Władysław Opolczyk ofiarował paulinom staroŜytny
obraz Matki BoŜej, kult szybko rozpowszechnił się w całej Polsce. Sanktuarium na
Jasne Górze stało się duchową stolicą kraju, do której podąŜały liczne pielgrzymki.
Kilkakrotnie obraz był koronowany. W 1904 r. papieŜ Pius X wyraził zgodę na
obchodzenie uroczystości w diecezji, a od 1931 r. święto ma charakter ogólnopolski.
„Wydaje mi się, Ŝe najbardziej bezpośrednią mocą w moim Ŝyciu jest Maryja. Przez
szczególną tajemnicę, której w pełni nie rozumiem, została Ona postawiona na mej
drodze... Wiem jednak, Ŝe z tej drogi zejść nie mogę i nie chcę! Doświadczenie mnie
pouczyło, Ŝe tylko na tej drodze, przy pomocy Dziewicy WspomoŜycielki, Pani
Jasnogórskiej, moŜna czegoś dokonać w Polsce. Oczywiście mocami BoŜymi"…
(kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski).
27.08 (czwartek) Wspomnienie św. Moniki

Matka św. Augustyna, uczennica św. AmbroŜego. Urodziła się ok. 322 r.
w Tagaście (Algieria). Młodo została wydana za bogatego poganina Patrycjusza,
który dzięki niej pod koniec Ŝycia nawrócił się. Po śmierci męŜa poświęciła się
wyłącznie wychowywaniu dzieci, otaczają szczególna troską i modlitwą
Augustyna. Bolała bardzo nad losem syna, prowadzącym rozwiązły tryb Ŝycia.
W końcu uległ on prośbom matki i w 387 r. przyjął chrzest. Niebawem Monika
zachorowała i zmarła. Święty As ugustyn poświęcił jej wiele miejsca w swoich
„Wyznaniach”.
28.08 (piątek) Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła

Urodził się w 354 r. w Tagaście. Jego matką była św. Monika, która ubolewała
nad grzesznym Ŝyciem syna. Będąc w Rzymie, uczęszczał na kazania wygłaszane
przez św. AmbroŜego. Niewątpliwie pod ich wpływem nawrócił się i w 387 r.
wraz z synem Adeodatem przyjął chrzest. W rodzinnej Tagaście załoŜył klasztor,
a pięć lat później, w 396 r. został biskupem Hippony. Głosił kazania i prowadził
dysputy z wyznawcami herezji. Jest autorem obszernego traktatu „O państwie
BoŜym” i wzruszających „Wyznań” oraz wielu innych dzieł teologicznych, które
zostały uznane za perły piśmiennictwa chrześcijańskiego. Zmarł w oblęŜonej
przez Wandalów Hipponie 28 sierpnia 430 roku.
29.08 (sobota) Wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

Św. Jan Chrzciciel, który cały naród wzywał do poprawy obyczajów, nie wahał
się napominać takŜe króla Heroda Antypasa. Za to został uwięziony i ścięty.
Podobnie jak prorocy i Apostołowie, własną krwią przypieczętował głoszoną
naukę. Dokładna data śmierci Jana Chrzciciela nie jest znana. Badacze datują
moment śmierci proroka na koniec lat dwudziestych I wieku n.e. albo okres
między 34 a 36 rokiem.

