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Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: «Dziś spełniły
się te słowa Pisma, które słyszeliście». A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się
pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: «Czy nie jest to syn Józefa?»
Wtedy rzekł do nich: «Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz
samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak
słyszeliśmy, w Kafarnaum». I dodał: «Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie
jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w
Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć
miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie
został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych
było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko
Syryjczyk Naaman». Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem.
Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na
której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród
nich, oddalił się.
Ciekawą scenę opisuje Ewangelista Łukasz: Jezus naucza w synagodze. Na początku, to co
mówi Jezus, wszystkim się podoba i przyświadczają Mu. Są pod wrażeniem. A po chwili, gdy
Jezus zaczyna ujawniać prawdę o ich życiu, o ich przewrotności - w słuchających zaczyna
rodzić się złość i gniew. Ostatecznie poddani tym uczuciom postanawiają... zabić Jezusa!
Trzeba byśmy, Ty i ja, dziś postawili sobie pytanie, czy przypadkiem nie jest podobnie i z nami.
Wystarczy przypomnieć sobie jakieś nieodległe wydarzenia, gdy po słowach
wypowiedzianych przez kogoś poczułeś gniew i agresję. A może te emocje masz tak mocno
stłumione, że ich w ogóle nie odczuwasz? I co wtedy zrobiłeś? Może chciałeś uciec, pobić
drugiego człowieka, ukarać go? Przemocowych rozwiązań jest wiele. Czy odnajdujesz się
w dzisiejszej scenie? Czy rozumiesz, że miłość Boga do Ciebie to z jednej strony pełna
i bezwarunkowa akceptacja Twojej osoby. A z drugiej strony to troska o Ciebie poprzez
odkrywanie prawdy o Twoim fałszywym ja, o Twoich grzesznych nawykach, o Twoich
nieprawdziwych schematach myślenia, o Twoich pożądaniach i namiętnościach, które Cię
niszczą? Czy chcesz przełamać w sobie opór przed zmianą, z którą przychodzi do Ciebie Jezus?
Czy raczej wolisz Go strącić ze zbocza góry? A może jeszcze tego nie wiesz? Jeśli tak, to proś
o łaskę szczerości ze sobą samym i o to, byś mógł stopniowo dojrzewać do większej
współpracy z Jezusem. Z tym, który jest Drogą, Prawdą i Życiem.
ZADANIE NA TYDZIEŃ

Do przemyślenia: Czy ja wierzę w Chrystusa i Chrystusowi? Czy wewnętrznie jestem
gotowy na przyjęcie Bożego daru?

Do wykonania: Dokonam refleksji nad stanem mojej duszy zarówno, gdy chodzi o
wiarę, jak i odniesienie do ludzi.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

31.0 (poniedziałek) wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera
Urodził się w Turynie (Włochy) w rodzinie wieśniaczej. Od samego dzieciństwa czuł, że
Pan go wzywa, by poświęcił swoje życie dla dobra ubogiej młodzieży. Kiedy został
księdzem rozpoczął gromadzić wokół siebie setki młodych ludzi, którym pomagał
przybliżyć się do Boga poprzez przyjaźń i serdeczność. Pragnąć rozszerzyć swoje dzieło
szukał współpracowników. Założył Zgromadzenie Salezjańskie, Instytut Córek Maryi
Wspomożycielki Wiernych i Współpracowników Salezjańskich (świeccy żyjący według
ducha i charyzmatu salezjańskiego). Założył wiele kolegiów, szkół i przytułków dla ubogiej
młodzieży zarówno we Włoszech jak i za granicą. Całe swoje życie zawierzył Opatrzności,
całkowicie oddal się Bogu, choć doświadczał wiele trudności i problemów.
Wprowadzając w życie swój System Prewencyjny (lepiej młodego człowieka
wychowywać, zanim uczyni coś złego, niż czekać, kiedy zbłądzi i potem karać) został
patronem katolickich wychowawców i nauczycieli. Jego duch jest żywy i dzisiaj,
a stworzony przez niego system wychowawczy jest drogą do świętości.
02.02 ( środa) Święto Ofiarowania Pańskiego
Kościół dziś obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. W ten sposób cały lud Boży
przeżywa na nowo to, co wydarzyło się w świątyni jerozolimskiej - Najświętsza Maryja
wraz ze św. Józefem ofiarowała Dzieciątko Jezus Bogu Ojcu, a Symeon ogłosił, że nowo
narodzony Syn Boży jest Światłem świata i Zbawieniem narodów. Święto to potocznie
nazywamy świętem Matki Bożej Gromnicznej, a od 1997 r. w tym dniu obchodzimy
ustanowiony przez sługę Bożego Jana Pawła II Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.
05.02 (sobota) Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy
Agata żyła w III wieku i za czasów cesarza Decjusza poniosła męczeństwo w Katanii,
ponieważ odmówiła złożenia ofiary bogom. Przed śmiercią z wyczerpania w więzieniu
doświadczyła licznych tortur: obcięto jej piersi za pomocą obcęgów (ale w nocy ukazał się
jej Święty Piotr i ją uzdrowił), zmuszano do chodzenia po rozbitym szkle i rozżarzonych
węglach. Jest przedstawiana albo w trakcie tortur, albo z obciętymi i ułożonymi na talerzu
piersiami oraz z obcęgami w ręku. Imię Agata pochodzi z języka greckiego i oznacza
„dobra”.
WATRO WIEDZIEĆ
Dotychczasowy Delegat d.s. Polonii i Polaków za Granicą, Bp Wiesław
Lechowicz został przeniesiony do duszpasterstwa wojskowego, na miejsce
emerytowanego bpa Józefa Guzdka. Pamiętajmy w modlitwie o bpie
Wiesławie, prosząc jednocześnie opatrzność Bożą o nowego opiekuna Polskiej
Emigracji zarówno w Anglii i Walii, jak i całym świecie, gdzie żyje i pracuje
Polonia.

