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Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się
podzielił ze mną spadkiem». Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż Mnie
ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą?» Powiedział też do nich: «Uważajcie
i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze,
to życie jego nie zależy od jego mienia». I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu
zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał w sobie: „Co tu począć?
Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów”. I rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje
spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem
sobie: Masz wielkie dobra, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!”
Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie;
komu więc przypadnie to, co przygotowałeś?” Tak dzieje się z każdym, kto skarby
gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga».
„Chciwość, rozumiana jako nieodparte dążenie do posiadania coraz więcej, jest pogonią za
wiatrem, czyli marnowaniem energii. Coś takiego eksploatuje człowieka, a nie przynosi mu
żadnych korzyści, poza chwilową przyjemnością towarzyszącą nabywaniu nowej rzeczy.
Zamiast tego lepiej jest całą swoją energię skupić na byciu dla innych. Pracujmy ciężko
i zarabiajmy dużo, jeśli możliwe, ale po to, by coś dać innym. "Choć można cię okraść z tego, co
otrzymujesz, kto ma moc okraść cię z tego, co dajesz?" - pyta retorycznie Antoine de SaintExupery. To, co daliśmy innym z czystej miłości owocuje w nas nie tylko przez kilka czy
kilkanaście lat, ale przez całą wieczność” [Mieczysław Łusiak SJ]
ZADANIE NA TYDZIEŃ

Do przemyślenia: Czy nie jestem zachłanny? Czy potrafię dzielić się z potrzebującymi?
Do wykonania: Dokonam przeglądu swego mienia i zdecyduję, co mógłbym przekazać
biednym.
KALENDARZ LITURGICZNY

01.08 (poniedziałek) Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa
Dzisiejszy patron był też doktorem Kościoła. Urodził się 27 września 1696 w Marianelli
koło Neapolu, zm. 1 sierpnia 1787 w Pagani koło Neapolu). 9 listopada 1732 roku
założył Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, zwane Redemptorystami. W 1762
został mianowany biskupem Sant'Agata dei Goti. Jako znakomity pisarz, za życia
opublikował dziewięć wydań swojej Teologii moralnej, oprócz innych dzieł i listów
nabożnych i ascetycznych. Wśród jego najbardziej znanych dzieł są Chwała Maryi
i Droga Krzyżowa, ta ostatnia nadal używana jest w parafiach podczas nabożeństw
wielkopostnych. Św. Alfons Maria Liguori został kanonizowany w 1839 r. przez

papieża Grzegorza XVI oraz ogłoszony doktorem Kościoła przez papieża Piusa IX
w 1871 r. Jeden z najpoczytniejszych autorów katolickich, patron spowiedników.

02.08 (wtorek) Wspomnienie św. Euzebiusza z Vercelli, biskupa
Urodził się ok. 283 na Sycylii, zm. 1 sierpnia 371 w Vercelli). Euzebiusz kształcił się
w Rzymie. Sakrę biskupią otrzymał 16 grudnia 340 roku. Około 345 wybrany został
pierwszym biskupem Vercelli w Piemoncie. Pierwszy na Zachodzie wprowadził
zwyczaj wspólnego życia duchowieństwa. Za obronę Atanazego na synodzie
mediolańskim w 355 skazany został na wygnanie do Scytopolis w Palestynie.
W czasie wygnania przebywał również w Kapadocji oraz w Tebaidzie w Egipcie. Po
powrocie do Italii wraz z Hilarym z Poitiers wystąpił przeciw arianom. Dążył do
usunięcia ariańskiego biskupa z siedziby biskupiej w Mediolanie.

03.08 (środa) Wspomnienie św. Lidii.
Lidia, znana dzięki Dziejom Apostolskim, pochodziła z Tiatyry, ale mieszkała w Filippi
i handlowała purpurą. Już wcześniej należąc do „bojących się Boga”, słuchała
przepowiadania Świętego Pawła, który razem z Łukaszem, Tymoteuszem i Sylasem
był z misją w jej mieście. Wraz ze swoimi domownikami poprosiła o chrzest. Następnie
gościła Pawła w swoim domu, gdzie powstała pierwsza wspólnota chrześcijańska
w Macedonii.

04.08 (czwartek) Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera
Jan Vianney urodził się w Dardilly koło Lyonu w roku 1786. Musiał pokonać wiele
trudności, zanim doszedł do kapłaństwa. Wkrótce został proboszczem w Ars
w diecezji Belley. Zobojętniałą parafię odrodził przez swoją miłość do parafian,
modlitwę i umartwione życie. Tłumy ludzi ściągały do Ars, by się u niego wyspowiadać
lub zasięgnąć rady. Wyczerpany nadludzką pracą i umartwieniami, zmarł w Ars
4 sierpnia 1859 roku. Św. Jan Vianney o modlitwie: “Modlitwa jest dla duszy tym, czym
dla ziemi jest deszcz. Choćbyście jak najlepiej nawozili ziemię, choćbyście ją jak
najstaranniej uprawiali – wszystko to na nic się nie przyda, jeśli nie będzie deszczu.
Tak samo choćbyście spełniali jak najwięcej dobrych uczynków – jeśli nie będziecie
się często i dobrze modlili, nie osiągniecie zbawienia; bo to modlitwa otwiera oczy
duszy, przypomina jej własną nędzę, napawa nieufnością do siebie i każe uciekać się
do Boga. Bo pobożny chrześcijanin całą ufność pokłada w Bogu, na siebie samego
zbytnio nie liczy…”

06.08 (sobota) Święto Przemienienia Pańskiego
Święto Przemienienia Pańskiego na Wschodzie obchodzono już w VI wieku, jako
największe święto w ciągu lata. Na Zachodzie wprowadził je papież Kalikst III
z podziękowaniem Bogu za zwycięstwo oręża chrześcijańskiego pod Belgradem
w dniu 6 sierpnia 1456 r. Wojskami dowodził wódz węgierski Jan Hunyadi, a całą
obronę i bitwę przygotował św. Jan Kapistran. W Polsce Święto Przemienienia
Pańskiego znane jest od XI wieku. Przemienienie pozwoliło Apostołom zrozumieć,
jak mizerne i niepełne są ich wyobrażenia o Bogu. Chrystus przemienił się na
oczach Apostołów, aby w dniach próby ich wiara w Niego nie zachwiała się.
Ewangelista wspomina, że Eliasz i Mojżesz rozmawiali z Chrystusem o Jego męce.
Zapewne przypomnieli uczniom Chrystusa wszystkie proroctwa, które zapowiadały
Mesjasza jako Odkupiciela rodzaju ludzkiego. Wydarzenie to musiało mocno utkwić
w pamięci świadków, skoro po wielu latach przypomni je św. Piotr w jednym ze
swoich Listów (2 P 1, 16-18).

