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Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami,
jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi
z nami». Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud
w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest
przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że
należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto
by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej
byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka
jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść
do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli
twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie
chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje
oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim
wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie
robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie».
Kto wie, ile osób zgorszyłem i nadal gorszę. Mam tego świadomość i odczuwam głęboki ból,
nawet jeśli nie mam ochoty szukać kamienia młyńskiego, który mógłbym uwiązać sobie u szyi.
Gdybym go znalazł, potraktowałbym go zapewne jako przedmiot ozdobny. Muszę jednak
uczciwie przyznać, że czasem ja również czuję się zgorszony. Chodzi mi o te osoby, które
stawiają siebie za przykład, które przedstawiają siebie – to prawda, bardzo pokornie – jako
modele do naśladowania: modele uczciwości, szacunku dla władzy, ducha wiary, uczciwości,
ofiarności i pobożności. Są nieskazitelni, nieposzlakowani, bez zarzutu. Nie zdarza się im żadne
uchybienie w dziedzinie moralności. To właśnie oni są dla mnie zgorszeniem. Dlatego,
że zawsze są „w porządku”. Nic nie narusza ich spokoju, nic nie wywołuje w nich wyrzutów
sumienia. To prawda, zależy im na nawróceniu, ale odnoszą to nie do siebie, lecz do innych.
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czy nie gorszę swoim postępowaniem dzieci, młodzieży, dorosłych? Czy
pamiętam o groźbie Chrystusa?
Do wykonania: Wszystko zrobię, by moje postępowanie było głęboko ludzkie i chrześcijańskie.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

27.09 (poniedziałek) Wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezbitera
Wincenty urodził się w Akwitanii w roku 1581. Po studiach przyjął święcenia kapłańskie.
Aby się przyczynić do formacji duchowieństwa i otoczyć opieką ubogich, założył
zgromadzenie księży misjonarzy oraz sióstr miłosierdzia. Zmarł 27 września 1660 roku
w Paryżu.

28.09 (wtorek) Wspomnienie św. Wacława, męczennika
Wacław I urodził się około roku 907. Otrzymał chrześcijańskie wychowanie. Około roku
925 objął panowanie w Czechach. Z wielkim trudem utwierdzał wiarę w kraju. W roku
929 (lub 935) został zamordowany na polecenie swojego brata, Bolesława. Od razu
uznano go za męczennika. Jest głównym patronem Czech. Jest także patronem
królewskiej katedry na Wawelu.
29.09 (środa) Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
Aniołowie są "duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc starającym się
posiąść zbawienie" (Hbr 1,14), by im objawić plany Stwórcy, by ich bronić przed
szatanem. W rocznicę konsekracji starożytnej bazyliki św. Michała w Rzymie, Kościół czci
trzech archaniołów, którzy odegrali szczególną rolę w historii zbawienia. Archanioł Michał
("Któż jak Bóg") stoczył walkę ze złymi duchami i nadal wspiera ludzi w walce ze złem.
Archanioł Gabriel ("Bóg jest mocą") wielokrotnie przekazywał ludziom zlecenia od Boga.
On zwiastował Pannie Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego. Archanioł Rafał ("Bóg
uleczy"), jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją przed Panem, był opiekunem młodego
Tobiasza. Chrześcijanin powinien zachować w sobie głębokie poczucie niewidzialnej
obecności i wspierającej go działalności Aniołów.
30.09 (czwartek) Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła
Hieronim urodził się w Stridonie w Dalmacji (obecnie Bałkany) około roku 340. Odbywał
studia w Rzymie i tam przyjął chrzest. Wybrawszy życie ascetyczne, udał się na Wschód i
tam przyjął święcenia kapłańskie. Po powrocie do Rzymu został sekretarzem papieża
Damazego I rozpoczął pracę nad łacińskim przekładem Biblii. Następnie wyjechał do
Betlejem i tam przez 35 lat studiował Pismo Święte, tłumaczył je z hebrajskiego i greki na
język łaciński (Wulgata) i komentował, roztaczając równocześnie opiekę nad wieloma
klasztorami. Zmarł 30 września 420 roku w Betlejem.
01.10 (piątek) Wsp. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła
Teresa Martin urodziła się w Alencon w roku 1873. Była córką św. Zelii i Ludwika Martin.
Gdy miała 15 lat, wstąpiła do klasztoru karmelitanek w Lisieux. Odznaczała się pokorą,
prostotą ewangeliczną i wielką ufnością w Bogu. Tych cnót uczyła powierzone jej
nowicjuszki. Złożyła swoje życie w ofierze za zbawienie dusz i za Kościół. Zmarła 30
września 1897 roku.
02.10 (sobota) Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów
Pismo Święte uczy nas, że Bóg w swej opatrzności posyła Aniołów, by ochraniać ludzi i
prowadzić ich do wyznaczonego im celu. Kościół zaprasza do dziękczynienia za obecność
Aniołów wśród nas i do uciekania się pod ich opiekę w niebezpieczeństwach życia i
pokusach
W KALENDARZU LITURGICZNYM:
Modlitwa do Anioła Stróża: Święty Aniele Stróżu, który z Bożego nakazu czuwasz

nade mną, abym nie poniósł szkody na duszy i ciele, bądź moim doradcą, abym nie
zboczył z dobrej drogi życia, pomóż mi powstać, gdy upadnę, dodawaj odwagi. Proszę
także Byś w porę podsuwał mi dobre myśli i pragnienia, których spełnienie będzie
podobało się Bogu i będzie przynosiło pożytek ludziom. Gdybym jednak okazywał
lekceważenie względem Ciebie i Twoich starań o moje dobro, wstrząśnij mną, stań mi
na drodze, bądź przeszkodą dla mnie. Proszę także, aby twoja obecność była otuchą
dla mnie, gdy przyjdzie godzina osamotnienia i śmierci. Czuwaj nade mną, aż
doprowadzisz mnie przed oblicze Ojca Niebieskiego. Amen

