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Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: «Ja jestem chlebem,
który z nieba zstąpił». I mówili: «Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca
i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz mówić: Z nieba zstąpiłem». Jezus rzekł im
w odpowiedzi: «Nie szemrajcie między sobą! Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli
go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym.
Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca
usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział
Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam
wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi
jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie
umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten
chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie
świata».
Szemrania, obmowy, plotki – to one niszczą życie między ludźmi. Są pokarmem, który nie daje
energii. Działa raczej jak trucizna, która jeśli jest wchłonięta przez ludzkie ciało, to działa jak
jad węża. Niszczy nas nie tylko wewnętrznie, ale i zewnętrznie. Zabija w nas życie. Przez
truciznę nasz umysł, ale i nasze relacje z innymi ludźmi są mocno zachwiane. Nie stajemy się
pokarmem dla innych, gdy sami jemy zatrute jedzenie… Jezus wciąż zachęcał do jedzenia
i picia ze stołu, który daje moc oczyszczania się ze swoich złych nawyków, wad i grzechów.
Tylko przy Jego stole możemy poznać, czym jest życiodajna moc Jego słowa. Posilamy przez to
naszego ducha i serce, które są „motorem” naszego działania. Tylko wtedy jesteśmy dobrym
pokarmem dla innych ludzi…(Mariusz Han SJ)
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Dlaczego szemrania, obmowy, plotki niszczą życie między ludźmi? Kto
daje Ci moc oczyszczania się ze swoich złych nawyków, wad i grzechów? Kiedy
jesteśmy dobrym pokarmem dla innych ludzi?
Do wykonania: Postaram się na spotkanych ludzi patrzeć oczyma Chrystusa: przede
wszystkim dostrzegać w nich dobro…
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

09.08 (poniedziałek) Wspomnienie św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy
W świecie miała na imię Edyta Stein, Edyta Stein urodziła się we Wrocławiu w 1891 roku,
jako najmłodsza z jedenaściorga dzieci głęboko wierzącej rodziny żydowskiej. Po studiach
uniwersyteckich oddała się pracy nauczycielskiej. W roku 1922 przyjęła chrzest i otrzymała

imię Teresa, a w roku 1933 wstąpiła do klasztoru karmelitanek w Kolonii. Od nawrócenia
była przeświadczona, że jej życie będzie naznaczone krzyżem. Wstępując do Karmelu,
wybrała imiona Teresa Benedykta od Krzyża. Ze względu na prześladowania hitlerowskie
przeniosła się do klasztoru Echt w Holandii. Tam została aresztowana, wywieziona do
Oświęcimia i zagazowana 9 sierpnia 1942 roku. Za względu na śmierć zadaną jej z powodu
wiary jest nazywana męczennicą, a Jan Paweł II ogłosił ja współ-patronką Europy.
10.08 (wtorek) Wspomnienie św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
Wawrzyniec był diakonem Kościoła rzymskiego. Poniósł śmierć męczeńską podczas
prześladowania za cesarza Waleriana, w czternaście dni po śmierci papieża Sykstusa II,
którego umęczono razem z czterema diakonami (+ 10.08.258). Nad grobem św.
Wawrzyńca cesarz Konstantyn Wielki zbudował bazylikę. Kult świętego Męczennika już
w IV wieku rozpowszechnił się w Kościele.
11.08 (środa) Wspomnienie św. Klary, dziewicy
Klara urodziła się w Asyżu w roku 1193. Idąc w ślady św. Franciszka założyła zakon żeński
(klaryski) oparty na jego Regule. Zmarła 11 sierpnia 1253 r. w klasztorze San Damiano w Asyżu.
12.08 (czwartek) Wspomnienie św. Joanny Franciszki de Chantal, zakonnicy
Urodziła się w Dijon, we Francji, w roku 1572. Jej ojciec był prezydentem parlamentu
Burgundii. Z małżeństwa z baronem de Chantal miała sześciu synów, których pobożnie
wychowała. Po śmierci męża oddała się z zapałem życiu duchowemu pod kierunkiem św.
Franciszka Salezego, szczególnie poświęcając się opiece nad ubogimi i chorymi. Założyła
zakon sióstr wizytek, którym mądrze i roztropnie kierowała. Zmarła w roku 1641.
13.08 (piątek) Wspomnienie św. Poncjana i Hipolita, męczenników
Papież Poncjan i kapłan rzymski Hipolit, pisarz kościelny, zostali zesłani przez cesarza
Maksymina do ciężkich robót na Sardynię w roku 235. Obaj zmarli na zesłaniu. Ich ciała
przeniesiono do Rzymu i groby otoczono kultem.
14.08 (sobota) Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika
Urodził się w Zduńskiej Woli w roku 1894. Wstąpił do zakonu franciszkanów i w roku 1918
otrzymał święcenia kapłańskie. Gorliwy czciciel Matki Bożej założył stowarzyszenie "Milicja
Maryi Niepokalanej" i powołał do życia wydawnictwa w Polsce i w Japonii. W roku 1941
został przez Niemców osadzony w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, gdzie dawał
wszystkim przykład cierpliwości. Dobrowolnie przyjął śmierć w bunkrze głodowym zamiast
innego więźnia. Zginął 14 sierpnia 1941 roku, dobity zastrzykiem.
W tym dniu istnieje możliwość zdobycia odpustu – chodzi o darowanie kary za grzechy
odpuszczone już - co do winy w Sakramencie Pokuty. Warunkami zwyczajnymi są: (1.) brak
przywiązania do grzechu, nawet powszedniego ; (2.) stan łaski uświęcającej lub spowiedź
sakramentalna (3.) przyjęcie Komunii św.; (4.) odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Św.
(np. „Ojcze nasz…”, Credo i "Zdrowaś Mario") ; (5.) wykonanie czynności związanej
z odpustem – dziś chodzi o wejście do świątyni i krótka modlitwa do św. Maksymiliana
Kolbe Kościół zachęca do ofiarowania odpustów za zmarłych (niekoniecznie muszą być to
osoby nam znane, nie musimy wymieniać konkretnego imienia - wystarczy ofiarować
odpust w intencji osoby zmarłej, która tego odpustu potrzebuje). Odpustów (zarówno
cząstkowych, jak i zupełnych) nie można ofiarowywać za innych żywych.

