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(wersja krótsza) Jezus, przywoławszy Dwunastu, powiedział do nich: «Wiecie, że ci,
którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą
władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać
wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami,
niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu
służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».
Jezus przez swoją mękę i krzyż zajmuje ostatnie miejsce, osiąga wielkość przez służbę i to
wszystko daje w darze Kościołowi. Dlatego od tej chwili „fundamentem eklezjologii jest nic
innego jak odwrócony obraz władzy”. Nie jest to nakaz, lecz dar przekazany na krzyżu. Jezus
przedstawia projekt wspólnoty bez władzy, ale nie wspólnoty bez autorytetu. Autorytet nie
wypływa z możliwości rozkazywania, lecz gotowości do służby. Znaczący jest fakt, że trzy
zapowiedzi męki kończą się słowem „służyć”. Wyklucza to „cierpiętniczą” interpretację drogi
Chrystusa. „Droga krzyża nie oznacza przede wszystkim cierpienia, lecz służbę”. „Oddanie
życia” stanowi zatem szczyt, istotę służby Jezusa dla ludzi. W ten sposób nie tylko Jego życie,
lecz również śmierć jest służbą na rzecz człowieka. Wielkość polega na ofiarowaniu siebie jako
dar. A dar nie ma granic
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Jakie dobro wyświadczyłem dzisiaj moim bliźnim? Jak radzę sobie
z poświęceniem? Czy służę drugiemu człowiekowi radośnie?
Do wykonania: Zmienię mój sposób oceniania i postrzegania drugiego człowieka.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

18.10 (poniedziałek) Święto św. Łukasza, Ewangelisty
Łukasz pochodził z rodziny pogańskiej (greckiej). Nawróciwszy się na chrześcijaństwo, stał
się towarzyszem św. Pawła Apostoła. Jest autorem Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich,
w których opisał życie pierwotnego Kościoła.
19.10 (wtorek) Wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika
Jerzy Popiełuszko urodził się 14.09.1947 roku we wsi Okopy na Podlasiu. Wyświęcony na
prezbitera przez kard. Stefana Wyszyńskiego, 28.05.1972 roku w Warszawie, był
gorliwym duszpasterzem ludzi pracy, służby zdrowia, chorych, ubogich
i prześladowanych. W latach 1980-1984 wsławił się odprawianiem "Mszy św. za
Ojczyznę" w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. W trudnym okresie dziejów
Polski (stanu wojennego i komunizmu), obejmował wszystkich ludzi, bez wyjątku, swą
pasterską miłością, nawołując do pojednania i do zwyciężania zła dobrem. 19.10.1984
został zamordowany za wiarę i za Kościół przez oficerów Służby Bezpieczeństwa. Do jego
grobu od dnia pogrzebu pielgrzymują rzesze wiernych. Beatyfikowany w Warszawie
6.06.2010. Zapraszamy na nabożeństwo ku czci św. Jerzego po Mszy wieczorowej!

20.10 (środa) Wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera
Jan urodził się w Kętach w roku 1390. Mając 23 lata udał się do Krakowa na studia, które
ukończył w 1418 ze stopniem magistra sztuk. Święcenia kapłańskie przyjął w Kościele
Nawiedzenia NMP w Tuchowie. Od 1421 przez osiem lat prowadził szkołę klasztorną
u miechowskich bożogrobców. Tam również zaczął przepisywać rękopisy, co robił przez
resztę życia, oraz głosił kazania. W 1429 zaczął wykładać na Akademii Krakowskiej,
równocześnie studiując w niej teologię – magisterium otrzymał w 1443. W tym czasie
został kanonikiem i kustoszem w Olkuszu. Z probostwa tego jednak szybko zrezygnował.
Kilkakrotnie pielgrzymował do Rzymu. Pozostawione rękopisy świadczą o niebywałej
pracowitości i wytrwałości. Zmarł w Krakowie 24 grudnia 1473 roku. Jego relikwie
spoczywają w barokowym grobowcu – konfesji w kościele św. Anny w Krakowie. Jan
Kanty został beatyfikowany 27.09.1680 (razem z Józefem Kalasantym) przez bł.
Innocentego XI, a kanonizowany 16.07.1767 przez Klemensa XIII.
21.10 (czwartek) Wspomnienie św. Urszuli z Kolonii, męczennicy
Rzymsko-brytyjska księżniczka zamordowana w 383 przez Hunów w Kolonii, gdzie też
została pochowana. W XVI wieku, z inicjatywy św. Anieli Merici, powstały Urszulanki Unii
Rzymskiej (międzynarodowy instytut zakonny).
22.10 (piątek) Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża
Karol Wojtyła urodził się 18.05.1920 w Wadowicach. Wyświęcony na prezbitera
w Krakowie kontynuował studia teologiczne w Rzymie. Po powrocie do kraju pełnił różne
obowiązki duszpasterskie i akademickie. Mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji
krakowskiej, w roku 1964 został jej arcybiskupem metropolitą. Uczestniczył w pracach
Soboru Watykańskiego II. 16 października 1978 wybrany na papieża, przyjął imię Jana
Pawła II. Jako gorliwy pasterz otaczał szczególną troską, przede wszystkim, rodziny,
młodzież i ludzi chorych. Odbył liczne podróże apostolskie do najdalszych zakątków świata.
Szczególnym owocem jego spuścizny duchowej są, m.in.: bogate magisterium,
promulgacja Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła
łacińskiego i Kościołów wschodnich. Zmarł w Rzymie, 2 kwietnia 2005, w wigilię II Niedzieli
Wielkanocnej, czyli Miłosierdzia Bożego. Beatyfikowany przez papieża Benedykta XVI. w
niedzielę Miłosierdzia Bożego 1.05.2011 roku. Kanonizowany, wraz z Janem XXIII, przez
papieża Franciszka w niedzielę Miłosierdzia Bożego 27.04.2014 roku.
23.10 (sobota) Wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego, biskupa
Urodził się w 1860 roku w Wilamowicach koło Bielska-Białej. Święcenia prezbiteratu
przyjął w 1884 roku. Wysłany na studia do Rzymu i Paryża poświęcił się dogmatyce
i archeologii chrześcijańskiej. Po powrocie do kraju pełnił funkcję wikariusza w Kętach
(1889/1890) a następnie w kościele św. Piotra i Pawła w Krakowie. W tym też czasie
(1890/1891) był katechetą w Gimnazjum św. Anny (obecnie I LO im.
B. Nowodworskiego). W 1891 roku został profesorem teologii dogmatycznej na
Uniwersytecie Lwowskim, a 30.06.1900 roku został mianowany rektorem tegoż
Uniwersytetu. 17 grudnia 1900 roku papież Leon XIII ustanowił go metropolitą
arcybiskupem lwowskim obrządku łacińskiego. Jako biskup lwowski uzyskał u papieża
Piusa X pozwolenie na uroczyste obchodzenie święta Królowej Korony Polskiej w swojej
archidiecezji, rozszerzone później na inne diecezje. Publikował książki i artykuły,
prowadził szeroką działalność społeczną. Łagodził konflikty narodowościowe
w archidiecezji. Zmarł w 1923 roku we Lwowie. Kanonizacji Józefa Bilczewskiego dokonał
papież Benedykt XVI w Rzymie, dnia 23 października 2005 roku.

