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W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego
nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był
właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on
wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem,
kto jesteś: Święty Boga». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego! »
Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.
A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka
z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła
się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.
Codziennie doświadczamy niszczącej siły zła, które nie „przepuści” żadnej okazji, by zniszczyć
dobro, które jest w człowieku. Zły kusi i prowokuje do wejścia w dialog, który ma na celu
zawładnięcie wolnością człowieka. Ewangelie opisują wiele przypadków, gdzie widzimy
diabelskie działanie odbierania człowiekowi jego wolności, która niszczy jednocześnie jego
dusze i ciało. Szczególna diabelska interwencja jakim jest opętanie to dowód na istnienie
szatańskiej mocy działania zła w człowieku. Poprzez to działanie, zło wciąż chce zdobywać
człowieka, aby odciągnąć go jak najdalej od Boga… Opętanie najczęściej kojarzone jest
z działaniem złych duchów lub też demonów. Chrystus jest tym, który zwyciężył zło. Warto
trzymać się Jego nauki, która jeśli zachowywana, prowadzi nas do wolności i nieba… (M.H.)
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czy doświadczasz niszczącej siły zła? Na czym polega działanie zła?
Czym jest opętanie przez złego?
Do wykonania: Będę uważniej wsłuchiwał się w głos Boży i zdecydowanie walczył ze
złem.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

01.02 (poniedziałek) Wspomnienie św. Brygidy z Kildare, zakonnicy

Urodziła się między 452-456, a zmarła ok. 524). Brygida urodziła się w rodzinie
pogańskiej, jako mała dziewczynka zajmowała się wypasem owiec i bydła i pracą w polu.
Według tradycji plotła małe krzyŜyki ze słomy, które do dziś są bardzo popularne
w Irlandii. Na znak dziewiczego oddania słuŜbie BoŜej przyjęła w 467 roku z rąk
nieokreślonego biskupa welon. ZałoŜony przez św. Brygidę klasztor Kildar (Cell Dara dębowy dom) miał duŜy wpływ na ewangelizację Irlandii. Klasztor funkcjonował do roku
836, kiedy został złupiony i w duŜej części wyburzony przez Normanów.
02.02 (wtorek) Święto Ofiarowania Pańskiego

Święto spotkania Chrystusa ze swoim ludem było obchodzone w Jerozolimie juŜ
w V wieku, a w VII wieku zostało przyjęte na Zachodzie. Święto to zamyka cykl

uroczystości związanych z objawieniem się światu Słowa Wcielonego. Zgodnie
z tradycją w dniu dzisiejszym przed Mszą ma miejsce obrzęd błogosławienia świec
i procesja ze świecami. Światowy Dzień śycia Konsekrowanego – obchodzony w dniu
dzisiejszym – został ustanowiony przez papieŜa Jana Pawła II w 1997 roku.
03.02 (środa) Wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika

BłaŜej był biskupem Sebasty w Armenii (obecnie Sivas w Turcji). W średniowieczu jego
kult rozszerzył się na cały Kościół. Ścięto go mieczem prawdopodobnie w 316 roku.
UwaŜany jest za opiekuna zwierząt domowych, czci się go takŜe jako patrona od chorób
gardła i krwotoków. W dniu jego wspomnienia błogosławi się świece i udziela się nimi
błogosławieństwa.
04.02 (czwartek) Wspomnienie św. Jana de Brito, prezbitera i męczennika

Urodził się 1 marca 1647 w Lizbonie, a zmarł 11 lutego 1693 w Oriyur w Tamil Nadu.
Pochodził z arystokratycznego rodu, był synem gubernatora Brazylii. W roku 1662
wstąpił do zakonu jezuitów, a następnie rozpoczął studia na uniwersytecie w Coimbrze.
Wyjechał na misje do Maduraju w Indiach. Został stracony przez ścięcie w dniu 11
lutego 1693 r. w Oriurze.. gdy kat wahał się, nie chcąc wykonać wyroku, Jan uspokoił
go mówiąc: „Mój przyjacielu, modliłem się do Boga. Ze swojej strony zrobiłem
wszystko, co do mnie naleŜy. Teraz ty czyń swoja powinność”. Beatyfikowany przez
papieŜa Piusa IX w dniu 21 sierpnia 1853 roku, a kanonizowany przez papieŜa Piusa
XII w dniu 22 czerwca 1947 roku.
05.02 (piątek) Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy

Agata (235-251) poniosła męczeństwo w Katanii na Sycylii, prawdopodobnie podczas
prześladowań za Decjusza (249-251). Jej cześć szerzyła się w całym Kościele juŜ od
staroŜytności, a imię jej włączono do Kanonu Rzymskiego.
06.02 (sobota) Wspomnienie św. Pawła Miki i towarzyszy, męczenników

Paweł Miki urodził się w Kioto w Japonii w roku 1564 lub 1566. Wstąpiwszy do
Towarzystwa Jezusowego, owocnie głosił Ewangelię współmieszkańcom. Podczas
prześladowania katolików pojmano go razem z dwudziestoma pięcioma wiernymi i
poddano ich okrutnym torturom, a potem doprowadzono do miasta Nagasaki,
gdzie ich ukrzyŜowano 5 lutego 1597 roku. PapieŜ Urban VIII beatyfikował 26
męczenników japońskich w roku 1627, natomiast papieŜ Pius IX kanonizował ich
w 1862 roku.
WARTO WIEDZIEĆ
Modlitwa za osoby konsekrowane:

Boże, Ty dajesz natchnienie do dobrego i pomagasz je urzeczywistniać,
prowadź drogą wiecznego zbawienia naszych braci i siostry, którzy dla
miłości Twojej porzucili wszystko i oddali się Tobie. Spraw, aby naśladując
Chrystusa wiernie wypełniali śluby oraz służyli Tobie i braciom w duchu
ubóstwa i pokorze serca. Spraw, aby mieli ducha jedności i zachęcając się
wzajemnie do pełnienia dobrych uczynków i przez święte życie byli
prawdziwymi świadkami Chrystusa. Amen.

