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W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego
miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej
łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:
„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc
Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?
Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło
się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś
uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. Wtedy Maryja
rzekła: Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić
mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi
Wszechmocny. Święte jest imię Jego. A Jego miłosierdzie na pokolenia
i pokolenia. Nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym
odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak
obiecał naszym ojcom Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Tak jak Najświętsza Panna przygotowywała się na pierwsze przyjście Pana, tak trzeba i nam
przygotowywać się na to drugie, na dzień albo noc, w której On przyjdzie sądzić nas i obdarzyć
nas wieczną nagrodą albo ukarać wieczną karą. Była pełna łaski, zwłaszcza w chwili, w której
wypowiedziała Aniołowi swoje „fiat” i poczęła w żywocie z Ducha Świętego, kiedy witała w
sobie samego Boga. Ale natychmiast wybrała się w drogę do Elżbiety, która
w zaawansowanym wieku została brzemienną i potrzebowała kogoś, kto by jej usłużył. My
także mamy w sobie Boga. Z całą pewnością możemy tak powiedzieć o sobie na przykład po
każdej dobrej spowiedzi. Przecież łaska Boża – to sam Chrystus. Św. Paweł zwraca na to
uwagę: „Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Bożą i że Duch Boży przebywa w was?” W takim
właśnie stanie, który ma być u chrześcijanina stanem trwałym , szukajmy okazji, by ludziom
czynić dobro, służyć im w różnorakich potrzebach. Wówczas jesteśmy podobni do Maryi
i naprawdę Ją czcimy; wówczas także jesteśmy dobrze przygotowani na drugie przyjście Pana
i na chwalebne nasze przemienienie.
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czy staram się żyć zawsze w łasce uświęcającej? Czy nie odkładam
skorzystania z sakramenty pokuty i pojednania na czas bliżej nieokreślony?

Do wykonania: Jeśli nie mam w sobie łaski uświęcającej postaram się jak najszybciej
przystąpić do świętej spowiedzi.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

16.08 (poniedziałek) Wspomnienie św. Stefana Węgierskiego, króla
Stefan urodził się około roku 969. Przyjąwszy chrześcijaństwo, objął władzę na Węgrzech
i w roku 1000 został ukoronowany na pierwszego króla tego kraju. Utwierdził wiarę
chrześcijańską na Węgrzech i założył wiele diecezji. Zmarł 15 sierpnia 1038 roku.
17.08 (wtorek) Wspomnienie św. Jacka, prezbitera
Jacek (Hiacynt) Odrowąż urodził się w Kamieniu na Śląsku pod koniec XII wieku. Po studiach
w Paryżu i w Bolonii został kapłanem i kanonikiem krakowskim. Towarzysząc biskupowi
Iwonowi do Rzymu, zetknął się ze św. Dominikiem i razem z bł. Czesławem przyjął od niego
habit. Wróciwszy do Krakowa, założył tam pierwszy w Polsce klasztor dominikanów.
Z Krakowa podejmował liczne wyprawy misyjne na Ruś, do Prus i na pogranicze Litwy.
Wyniszczony pracą zmarł w Krakowie w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w 1257 roku.
18.08 (środa) Wspomnienie bł. Sancji Szymkowiak, dziewicy
Siostra Sancja (Janina Szymkowiak) urodziła się 10 lipca 1910 roku w Możdżanowie
w rodzinie głęboko religijnej. Wykształcenie średnie zdobyła w Ostrowie Wielkopolskim;
następnie studiowała na Uniwersytecie Poznańskim filologię romańską, apostołując
gorliwie wśród młodzieży. Od młodych lat pragnęła poświęcić swe życie Bogu. W 1934 roku
wyjechała do Francji i podczas pielgrzymki do Lourdes podjęła decyzję wstąpienia do
Zgromadzenia Oblatek Najświętszego Serca Jezusowego w Montluçon. Pod naciskiem
rodziny wróciła do kraju. W 1936 roku wstąpiła do Zgromadzenia Córek Matki Bożej
Bolesnej "Serafitek" (CMBB). Jej życie, na pozór bardzo zwyczajne, kryło w sobie niezwykłą
głębię zjednoczenia z Bogiem. Pragnęła zostać świętą i wytrwale do tego dążyła, zawsze
gotowa na wszelkie ofiary i upokorzenia, by wynagrodzić za grzeszników. Trudne warunki
wojenne i ciężka praca wyczerpały jej wątłe siły; niebawem stała się ofiarą nieuleczalnej
choroby. Bliska śmierci, z radością złożyła wieczyste śluby 6 lipca 1942 roku. Zmarła w
Poznaniu 29 sierpnia tego samego roku. Papież Jan Paweł II 18 sierpnia 2002 roku zaliczył
ją w poczet błogosławionych.
20.08 (piątek) Wspomnienie św. Bernarda z Clairvaux, opata i doktora Kościoła
Urodził się w roku 1090 koło Dijon we Francji. Otrzymał staranne wychowanie
chrześcijańskie. W roku 1111 wstąpił do opactwa cystersów w Citeaux. Wkrótce został
opatem nowego klasztoru w Clairvaux. Słowem i pismami przyczyniał się do pogłębienia
życia wewnętrznego i utwierdzenia wiary. Wywarł olbrzymi wpływ na Europę. Zmarł 20
sierpnia 1153 roku.
21.08 (sobota) Wspomnienie św. Piusa X, papieża
Józef Sarto (Giuseppe Melchiorre Sarto) urodził się w Riese w roku 1835. Wyświęcony na
kapłana z wielką gorliwością spełniał obowiązki pasterskie. W roku 1884 został biskupem
Mantui, w roku 1893 patriarchą Wenecji i kardynałem. W roku 1903 został wybrany
papieżem i wybrał imię Pius X. Ożywił w Kościele życie eucharystyczne i rozpoczął reformę
liturgii. Zmarł w roku 1914.

