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Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele
wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i
trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty:
«Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się i
rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po
Bożemu, lecz po ludzku». Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «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 mego
powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat
zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi
i wtedy odda każdemu według jego postępowania».
W naszej drodze do nieba powinniśmy być realistami. Życie to nieustanne pasmo wydarzeń,
które bardzo mocno wpływają nie tylko na to co dzieje się „tu i teraz”. Te wydarzenia wpływają
przede wszystkim na nasze patrzenie na świat w nieokreślonej przyszłości. To ciągłe
wybieranie między tym co nam się „chce i zachce”. Obyśmy zawsze wybierali mądrze
i świadomie, a nie tylko pod wpływem chwili, pożądania czy emocji… Jezus przypomniał nam
prawdę, że Ojciec odda nam według naszego postępowania. Taką miarą jaką my mierzymy,
taką i nam odmierzą. Powinniśmy zatem wspomagać się nawzajem, a nie wbijać sobie
gwoździ, które ranią. Życie nie jest idealne. To fakt niezaprzeczalny. Wiemy, ze każde
nieumiarkowanie wspomaga tylko nieład. Człowiek potrzebuje jednak spokoju ducha,
miejsca, gdzie będzie mógł się prawidłowo rozwijać. Tym miejscem jest ziemia, gdzie obecnie
się znajdujesz…
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czy idąc za Chrystusem, jestem gotów czegoś się wyrzec? A może
jestem skąpcem i niczego nie chcę dać Chrystusowi?
Do wykonania: Codziennie złożę Chrystusowi jakiś dar. Będzie to może przezwyciężenie
jakiejś słabości, ofiara na rzecz bliźnich, większe zaangażowanie się w sprawy
Kościoła.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

01.09 (wtorek) Wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy

Bronisława, spokrewniona ze św. Jackiem i bł. Czesławem, urodziła się około
roku 1200. W młodym wieku wstąpiła do klasztoru norbertanek na Zwierzyńcu
pod Krakowem. W Ŝyciu zakonnym odznaczała się wielką gorliwością. Zmarła
prawdopodobnie w roku 1259.

03.09 (czwartek) Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego

Był papieŜem i doktorem Kościoła. Urodził się w Rzymie około roku 540.
Odbył karierę urzędniczą i został prefektem Rzymu. Obrał Ŝycie monastyczne,
otrzymał święcenia diakona i był legatem papieskim w Konstantynopolu. Dnia
3 września 590 został wybrany papieŜem. Był gorliwym pasterzem, opiekunem
biednych i płodnym autorem dzieł teologicznych. Wysłał misjonarzy do Anglii.
Zmarł w Rzymie 12 marca 604 roku.
04.09 (piątek) Wspomnienie bł. dziewic i męczennic Marii Stelli i Towarzyszek

Bł. siostra Maria Stella od Najświętszego Sakramentu (Adela Mardosewicz)
urodziła się 14 grudnia 1888 roku we wsi Ciasnówka (obecnie Płaskowicze na
Białorusi). Wstąpiła do zgromadzenia nazaretanek we wrześniu 1910 roku.
Formację nowicjacką otrzymała w Albano we Włoszech, w międzynarodowym
nowicjacie, gdzie złoŜyła pierwsze śluby. We wspólnocie nazaretańskiej pełniła
róŜne funkcje: wychowawczyni internatu, ekonomki, zakrystianki. Do
Nowogródka przyjechała w 1936 roku. W czasie drugiej wojny światowej była w
Nowogródku przełoŜoną. Siostrę Marię charakteryzowała dobroć,
wspaniałomyślność i czynna miłość bliźniego, której uczyła się u stóp ołtarza,
wpatrując się w Najświętszy Sakrament. W lipcu 1943 zgłosiła się wraz z 10
siostrami na gestapo, by ofiarować swoje Ŝycie za 120 osób, aresztowanych
i przeznaczonych do rozstrzelania. Karę śmierci zamieniono aresztowanym na
roboty w Niemczech (zatrzymanych wywieziono 24 lipca, a nielicznych
uwolniono). Wszyscy wywiezieni przeŜyli wojnę. Siostry zostały wezwane
31 lipca, a następnego dnia, bez sądu i wyroku, zostały rozstrzelane.
Ich beatyfikacja odbyła się w Rzymie 5 marca 2000 roku.
06.09 (sobota) Wspomnienie św. Teresy z Kalkuty, zakonnicy

Agnes Gonxha Bojaxhiu urodziła się 27.08.1910 roku w Üsküb (obecnie Skopje,
stolica Macedonii). Z pochodzenia była Albanką. JuŜ w wieku 12 lat poczuła
powołanie do słuŜby zakonnej. Sześć lat później wstąpiła do zakonu sióstr
loretanek w Irlandii, przyjmując imię zakonne Teresa. Swój nowicjat odbywała
w Indiach. Tam od 1929 pracowała w katolickiej szkole dla dziewcząt
w Kalkucie, której została później dyrektorką. W 1946 usłyszała wezwanie od
Boga, by pomagać biednym i opuszczonym. W 1948 przywdziała
charakterystyczne białe sari z niebieskim obrzeŜem. Za zgodą papieŜa Piusa XII
wyszła na ulice Kalkuty pomagać trędowatym, umierającym i porzuconym
dzieciom. Do końca pracowała pomagając ludziom apelując jednocześnie
zawsze o poszanowanie godności drugiego człowieka gdzie czynnie sprzeciwiała
się aborcji, eutanazji i antykoncepcji. W 1950 załoŜyła zgromadzenie sióstr
misjonarek miłości, które prowadzą w Indiach i na całym świecie sierocińce,
domy dla chorych i umierających. W 1979 za swoją pracę otrzymała Pokojową
Nagrodę Nobla. Zmarła na zawał serca 5 września 1997 w Kalkucie. Jan Paweł
II beatyfikował ją 19.10.2003. Jeszcze nigdy we współczesnej historii
chrześcijaństwa nikt nie został wyniesiony na ołtarze tak szybko, bo zaledwie
6 lat po swojej śmierci. Kanonizowana 4 września 2016 roku.

