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Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów:
«Za kogo uważają Mnie ludzie?» Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza,
jeszcze inni za jednego z proroków». On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz». Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o
Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie
odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po
trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął
Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił
Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku».
Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «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 powodu Mnie i Ewangelii,
zachowa je».
„A wy za kogo Mnie uważacie?” Jezus pyta swoich uczniów i teraz pyta ciebie. Zadałeś sobie dotąd
wiele pytań. Ale to dzisiejsze pytanie, skierowane przez Jezusa do ciebie, jest momentem
rozstrzygającym o prawdzie i tajemnicy Boga, odniesionej do tajemnicy twojej tożsamości
i przeznaczenia: „Kim jestem dla ciebie?” nie wolno ci odpowiedzieć, przytaczając definicje
teologiczne, katechetyczne, korzystając z gotowych formuł. Musisz odwołać się do twojego umysłu
i serca, musisz odpowiedzieć osobiście na tajemnice światła, rozświetlające mroczne ścieżki synów
marnotrawnych, sprowadzanych do domu Ojca przez Bożego Syna. Zrozumiałem Cię, Panie. Ciebie
nie interesuje przede wszystkim to, co myślę, to, co wiem. Ty chcesz wiedzieć, czy jestem gotów iść za
Tobą „na dobre i na złe”, aż do końca.
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czy odnoszę do siebie pytanie Jezusa z dzisiejszej Ewangelii? Czy
rozumiem jego sens?
Do wykonania: Będę codziennie stawiał sobie pytanie: Kim dla mnie jesteś, Panie Jezu?
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

13.09 (poniedziałek) Wsp. św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła
Jan urodził się w Antiochii Syryjskiej około roku 349. Otrzymał staranne wykształcenie i poświęcił się
życiu monastycznemu. Zasłynął jako złotousty kaznodzieja, stąd przydomek Chryzostom. Wybrany
biskupem Konstantynopola okazał się gorliwym pasterzem. Ściągnął na siebie nienawiść dworu
cesarskiego i został skazany na wygnanie, gdzie zmarł 14 września 407 roku. Uznawany jest za
największego kaznodzieję Kościoła Wschodu.

14.09 (wtorek) Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
Krzyż jest znakiem zwycięstwa Chrystusa nad szatanem i śmiercią. W Jerozolimie od V w. oddawano
cześć krzyżowi w dniu następującym po rocznicy poświęcenia kościoła Zmartwychwstania, tj. 14

września. Z tego zwyczaju powstało osobne święto, które rozpowszechniło się w całym Kościele.
Święto nawiązuje także do odnalezienia relikwii Jezusowego Krzyża przez cesarzową św. Helenę.

15.09 (środa) Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
Maryja trwała w zjednoczeniu ze swoim Synem aż do krzyża, pod którym stanęła zgodnie z Bożym
zamiarem, głęboko współcierpiała ze swoim Synem i złączyła się macierzyńskim sercem z Jego ofiarą.
Najświętsza Dziewica ofiarując Jezusa w świątyni i współcierpiąc ze swoim Synem umierającym na
krzyżu, w szczególny sposób współpracowała z dziełem Zbawiciela przez wiarę, nadzieją i żarliwą
miłość, aby odnowić nadprzyrodzone życie dusz. Dlatego stała się naszą matką w porządku łaski.
(zob. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele.)

16.09 (czwartek) Wsp. św. męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa
Korneliusz został biskupem Kościoła rzymskiego w roku 251. Zwalczał schizmę Nowacjana. Popierał
go biskup Kartaginy, Cyprian. Cesarz Gallus skazał Korneliusza na wygnanie do Civitavecchii, gdzie
zmarł w roku 253. Cyprian urodził się w Kartaginie około roku 210 w rodzinie pogańskiej. Po
nawróceniu na chrześcijaństwo został kapłanem i biskupem Kartaginy. Okazał się znakomitym
pasterzem i obrońcą wiary. Został ścięty 14 września 258 roku w czasie prześladowania Waleriana.

17.09 (piątek) Wspomnienie św. Roberta Bellarmina, biskupa i doktora Kościoła
Robert urodził się w Montepulciano w roku 1542. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Po studiach
i przyjęciu święceń kapłańskich zasłynął jako znakomity teolog. Mianowany kardynałem
i arcybiskupem Kapui, okazał się gorliwym pasterzem. Przez swoją pracę w kongregacjach rzymskich
przyczynił się do rozwiązania wielu trudnych problemów. Zmarł w Rzymie w roku 1621.

18.09 (sobota) Święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski
Stanisław urodził się w Rostkowie na Mazowszu w końcu grudnia 1550 roku. Wychowany
w atmosferze religijnej, odznaczał się głęboką pobożnością. Razem z bratem został wysłany do szkół
jezuickich w Wiedniu. Cudownie uzdrowiony z ciężkiej choroby przez Matkę Najświętszą, postanowił
wstąpić do Towarzystwa Jezusowego. Opuścił więc potajemnie Wiedeń w roku 1567 i przez Dylingę
udał się do Rzymu, gdzie został przyjęty do nowicjatu przez św. Franciszka Borgiasza. Zmarł w Rzymie
w nocy z 14 na 15 sierpnia 1568 roku w opinii świętości. Został zaliczony w poczet świętych przez
papieża Benedykta XIII w roku 1726. Relikwie znajdują się w kościele św. Andrzeja na Kwirynale w
Rzymie.
WARTO WIEDZIEĆ:
"Potrzeba nam dzisiaj wiary, która góry przenosi, miłości, która wszystkich jednoczy i nadziei,
która nigdy nie zawodzi. Można stracić wszystko, byle nie to!" /kard. St. Wyszyński/
Kardynał Stefan Wyszyński (3.08.1901-28.05.1981) pochodził z wielodzietnej, pobożnej rodziny.
Wspominany przez rówieśników jako bardzo żywy i figlarny chłopiec. Ukończył Wyższe
Seminarium Duchowne we Włocławku. Święcenia kapłańskie otrzymał 3.08.1924 r. W latach 19251929 był studentem Wydziału Prawa na KUL w Lublinie. W latach 1931–1939 był profesorem prawa
kanonicznego, socjologii i katolickiej nauki społecznej Kościoła w Wyższym Seminarium
Duchownym we Włocławku. W czasie II wojny światowej był miedzy innymi kapelanem zakładu
dla niewidomych w Laskach a w czasie Powstania Warszawskiego, kapelanem Armii Krajowej. 12
maja 1946 r. otrzymał święcenia biskupie a 12.11.1948 r został Prymasem Polski. 29.11.1952 r został
mianowany kardynałem. Za niestrudzoną walkę o wolność wyznania i prawa człowieka, został
uwięziony przez władze komunistyczne w latach 1953-1956. W tym czasie opracował Wielką
Nowennę Narodu Polskiego przygotowującą przez 9 lat do odnowienia Ślubów Jasnogórskich. Św.
Jan Paweł II po wyborze na papieża powiedział do Polaków o kard. Wyszyńskim: „Nie byłoby na
Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna
nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem.
Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła”. 12 września 2021 r
zostanie ogłoszony Błogosławionym kościoła katolickiego.

