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Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też
władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę
prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci
w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien!» I mówił do nich: «Gdy do jakiegoś
domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was
nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg
waszych na świadectwo dla nich!» Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się.
Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.
„... i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski”. Czy Jezus, posyłając uczniów
po to, aby głosili Ewangelię, wzywa ich do zupełnego oderwania się od ziemi? Czy mają zawsze
pościć, nie dbać o ubranie, obywać się bez pieniędzy? Chyba Jezusowi chodzi o coś innego,
żeby głosząc Ewangelię, nie poprzestawali na wygodnym i spokojnym trybie życia. Nie
obciążali się zbytnio troską o siebie ani zabezpieczali się. W swej wędrówce apostolskiej
otrzymają to, czego im będzie potrzeba. Jezus nie zabiera jednak wszystkiego. Pozostawia im
łaskę. Mają ufać Bogu, ale i dotykać ziemi (ks. Jan Twardowski).
ZADANIE NA TYDZIEŃ

Do przemyślenia: Jaki jest dziś mój wkład w głoszenie Ewangelii? Czy czuję się
odpowiedzialny za przekazywanie Słowa Bożego przez przykład dobrego
życia, przez dobre świadectwo dane mojemu Panu?
Do wykonania: Będę starał się pamiętać o tym, że jako chrześcijanin jestem
odpowiedzialny za każde moje słowo, gest, czyn, który będę wykonywał
wobec tych, którzy na mnie będą patrzeć, jako na chrześcijanina, człowieka,
który chodzi do kościoła.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

12.07 (poniedziałek) Wsp. św. Brunona z Kwerfurtu, bpa i męczennika
Bruno, urodzony w możnej rodzinie niemieckiej w roku 974 w Kwerfurcie, był w młodości
kapelanem cesarza Otton III (980-1002). W roku 998 wstąpił do benedyktynów w Rzymie
i przyjął imię Bonifacy. Następnie żył w pustelni św. Romualda w Pereum pod Rawenną.
Na zaproszenie Bolesława Chrobrego (967-1025), zostaje wysłany przez papieża
Sylwestra II na czele misji do Prus. Święcenia biskupie otrzymał w Magdeburgu. W roku
1008 dotarł do Prus, ale w następnym roku poniósł śmierć męczeńską wraz z 18
towarzyszami w ziemi Jadźwingów. Jest autorem Żywota świętego Wojciecha, Żywota
Pięciu Braci Męczenników i Listu do cesarza Henryka II (973-1024), w którym energicznie
występował w obronie Polski.

13.07 (wtorek) Wspomnienie św. Andrzeja, Świerada i Benedykta, pustelników
Andrzej Świerad żył w początkach XI wieku. Według tradycji pochodził z południowej
Polski. Wstąpił do benedyktyńskiego klasztoru św. Hipolita na górze Zabor koło Nitry. Po
jakimś czasie przeniósł się na pustelnię w pobliżu klasztoru, gdzie zasłynął z surowej
pokuty. Zmarł około roku 1030-1034. Benedykt, towarzysz i uczeń św. Andrzeja, mnich
z tego samego klasztoru św. Hipolita, pozostał nadal w pustelni po śmierci mistrza
i prowadził również surowe życie. Trzy lata później został zamordowany przez zbójców.
Relikwie obydwu świętych spoczywają w katedrze w Nitrze.
14.07 (środa) Wspomnienie św. Kamila de Lellis, prezbitera
Kamil urodził się w roku 1550 w pobliżu Chieti we Włoszech. Początkowo prowadził życie
żołnierskie, później poświęcił się trosce o nieuleczalnie chorych. Po ukończeniu studiów
i wyświęceniu na kapłana założył zakon klerycki dla posługi chorym. Zmarł w Rzymie
w roku 1614. Jest patronem szpitali i chorych.
15.07 (czwartek) Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła
Bonawentura urodził się około roku 1218 w Bagnoregio we Włoszech. Studiował filozofię
i teologię w Paryżu. Po otrzymaniu stopnia mistrza wykładał te dyscypliny swoim
współbraciom w Zakonie Braci Mniejszych. Wybrany generałem Zakonu rządził mądrze
i roztropnie. Został mianowany kardynałem biskupem Albano. Zmarł w roku 1274
podczas soboru w Lyonie. Napisał wiele znakomitych dzieł z zakresu filozofii i teologii.
16.07 (piątek) Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
Pismo Święte opiewa piękno góry Karmel, na której prorok Eliasz bronił czystości wiary
Izraela w Boga żywego (1 Krl 18,42-45). Pod koniec wieku XII po Chrystusie na górze
Karmel osiedli pustelnicy, którzy założyli tam zakon kontemplacyjny pod wezwaniem
Najświętszej Maryi Panny. Dzisiejsze wspomnienie nazywa się także Wspomnieniem
Matki Bożej Szkaplerznej. Nazwa ta wiąże się z objawieniami, jakich doznał generał
zakony Szymon Stock w połowie XIII w. Miał od Maryi otrzymać szkaplerz i obietnicę,
że wszyscy, którzy będą go nosić, unikną kary potępienia.
WARTO WIEDZIEĆ:

Sanktuarium Matki BoŜej w Aylesford. „Architektem sanktuarium
był Adrian Gilbert Scott, którego rodzina znana była z architektury
gotyckiej. Msza Św. na świeŜym powietrzu odbywa się przez całe lato
na przestronnym placu, który został wybudowany w latach 50 XX
wieku wraz z większością kaplic przez braci, lokalnych kupców
i wolontariuszy. To ogromna przestrzeń, która mieści tysiące
pielgrzymów. Większość weekendów w lecie grupy z Polski,
Karaibów, Portugalii, Tamilu i Wielkiej Brytanii wypełniają arenę
muzyką, modlitwą i śpiewem. UwaŜa się, Ŝe drzewo magnolii
rozciągające się wzdłuŜ ściany po lewej stronie ma 300 lat.
Sanktuarium zdominowane jest przez rzeźbę Matki BoŜej,
wyrzeźbioną przez Michaela Clarka w 1960 roku. Oryginalna złota
farba szkodzi pięknu posągu, który jest centralnym punktem
świątyni, zawierającym trochę ziemi ze Studni Proroka Eliasza na
Góra Karmel. W dni pielgrzymkowe procesje wędrują przez ŚcieŜki
RóŜańcowe, modląc się i śpiewając.”.

