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Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym
wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie
wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie».
Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum.
Gdy był już w domu, zapytał ich: «O czym to rozprawialiście w drodze?» Lecz oni
milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest
największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli ktoś chce być
pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». Potem wziął
dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto jedno
z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie
przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał».
Pan Jezus proponuje nam pewną drogę przygotowania. Wie On dobrze, jak ufamy sobie i jak
wywyższamy się nad innych. Nasze postawy podobne są uczniów, którzy idąc za Jezusem,
sprzeczali się, kto z nich jest największy. Dlatego Jezus proponuje nam ćwiczenie, które jest
pewną szkołą przed prawdziwą, pełną Jego Paschą w naszym życiu: „Chcesz być pierwszy,
bądź ostatni i bądź sługą wszystkich (por Mk 9,35). Trzeba więc uśmiercać swoje podszyte
pychą ludzkie ambicje, służyć najmniejszym, najsłabszym i najbardziej pogardzanym: „Kto się
poniża, będzie wywyższony” (Mt 23,12). Jezus chce, abyśmy powierzali Jemu nasze życie.
Pragnie, abyśmy pozwolili prowadzić się Jemu przez nasze Galilee, w intymności z Nim, bez
rozgłosu; aby ludzie mogli podziwiać nie kwiaty, które sycą tylko oczy i powonienie, ale
dojrzałe owoce miłości, która daje życie… Prośmy Pana o dojrzałe owoce miłości…
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czy nie jestem chory na wielkość? Czy nie zazdroszczę innym powodzenia?
Czy zdaję sobie sprawę z tego, że nauka Jezusa odnosi się także do mnie?
Do wykonania: Dokonam przeglądu mojego stosunku do ludzi, w kontekście dzisiejszej Ewangelii.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

20.09 (poniedziałek) Wsp. św. męczenników Andrzeja Kim Taegon i Towarzyszy
Z początkiem XVII wieku świeccy chrześcijanie zanieśli wiarę chrześcijańską do Korei.
Dopiero w roku 1836 przybyli misjonarze z Francji. Wybuchły krwawe prześladowania, w
których 103 męczenników oddało życie za wiarę, między nimi Andrzej Kim Tae-gŏn,
pierwszy kapłan koreański oraz Paweł Chŏng Ha-sang, wybitny apostoł świecki.
21.09 (wtorek) Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty
Mateusz pochodził z Kafarnaum. Pełnił urząd celnika, gdy na apostoła powołał go Jezus.
Marek podaje, że miał jeszcze drugie imię Lewi i że jego ojcem był Alfeusz (Mk 2,14). Jego
Ewangelia najwyraźniej ukazuje związek Starego i Nowego Przymierza. Według tradycji
Mateusz głosił Ewangelię na Wschodzie.

22.09 (środa) Wspomnienie bł. Bernardyny Jabłońskiej, zakonnicy
Bernardyna urodziła się 5.08.1878. Mając lat 18 wstąpiła do zgromadzenia założonego
przez św. Brata Alberta Chmielowskiego, aby służyć najbiedniejszym i najbardziej
opuszczonym. Odznaczała się szczególnym nabożeństwem do Eucharystii i niezwykłą
dobrocią serca. Razem z św. Albertem stała się współzałożycielką Zgromadzenia Sióstr
Albertynek. Zmarła 23.09.1940 w Krakowie. Dnia 6.06.1997 roku w Zakopanem papież
Jan Paweł II zaliczył ją w poczet błogosławionych.
23.09 (czwartek) Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera
Ojciec Pio (Francesco Forgione) urodził się 25.05.1887 w Pietrelcinie w diecezji
Benevento. 6.01.1903 wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. 10.08.1910 w
katedrze w Benevento został wyświęcony na kapłana; 28.07.1916 po raz pierwszy
przybył do klasztoru w San Giovanni Rotondo, pod górą Gargano, gdzie z małymi
przerwami przebywał aż do śmierci, to jest do 23.09.1968. Rankiem 20.09.1918 (był to
piątek) w chórze starego kościółka w czasie modlitwy przed Ukrzyżowanym otrzymał dar
stygmatów, które pozostały otwarte i krwawiące przez pół wieku. W ciągu swego życia,
prócz kapłańskiej posługi, założył "grupy modlitewne" i nowoczesny szpital, który nazwał
"Domem Ulgi w Cierpieniu". 2.05.1999 papież Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym, a
16.06.2002 – świętym Kościoła.
25.09 (sobota) Wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa
Władysław urodził się w Gielniowie pod Opocznem około roku 1440. Kształcił się w
Akademii Krakowskiej. W zakonie bernardynów, do którego wstąpił, zasłynął jako
wybitny kaznodzieja i twórca pieśni religijnych w języku polskim. Odznaczał się wielką
świętością życia i szczególnym nabożeństwem do Męki Pańskiej, o której głosił kazania.
Był dwukrotnie prowincjałem. Ostatnie lata spędził w Warszawie na stanowisku
gwardiana. Zmarł w roku 1505.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:
„Z Rokiem św. Józefa związany jest dar specjalnych Odpustów” – Penitencjaria
Apostolska ogłosiła przywileje odpustów. Odpustu zupełny można otrzymać pod
zwykłymi warunkami: (1) spowiedź sakramentalna, (2) komunia euchrystyczna oraz (3)
modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Ponadto (4) wierni powinni odrzucić wszelkie
upodobanie do grzechu oraz (5) uczestniczyć w wydarzeniach związanych w Rokiem
św. Józefa przy okazjach i w sposób wskazany przez Penitencjarię Apostolską.
Penitencjaria Apostolska udziela Odpustu wiernym, którzy odmówią jakąkolwiek
modlitwę prawnie zatwierdzoną lub spełnią innym akt pobożności ku czci św. Józefa,
szczególnie przy okazji świąt jemu dedykowanych, a więc 19 marca i 1 maja, a także w
Święto św. Rodziny, w Niedzielę św. Józefa (według tradycji bizantyńskiej), 19 dnia
każdego miesiąca oraz w każdą środę, czyli w dzień szczególnie poświęcony św.
Józefowi w tradycji łacińskiej.
W aktualnym kontekście zagrożenia sanitarnego dar Odpustu zupełnego zostaje
roszerzony szczególnie na starszych, chorych, konających oraz tych, którzy z
uzasadnionych powodów nie mogą wychodzić z domu, a którzy odrzucą wszelkie
upodobanie do grzechu oraz będą mieli intencję zadośćuczynienia, kiedy tylko stanie się
to możliwe trzem pozostałym zwykłym warunkom oraz we własnym domu, lub tam,
gdzie aktualnie się znajdują spełnią akt pobożności ku czci św. Józefa, ofiarując
cierpienia oraz niedogodności swojego życia. Penitencjaria Apostolska wzywa ponadto
wszystkich upoważnionych kapłanów oraz innych szafarzy do chętnego posługiwania
wiernym w sakramencie Pojednania oraz udzielania Komunii św. chorym.

