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(Wersja krótsza) Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech będą przepasane
biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących
swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i
zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie.
Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc,
będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy
ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie
przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie
gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».
„Życie w ciągłej gotowości wprowadza pewne napięcie. Ma to coś z życia strażaka, czy lekarza
na dyżurze, którzy ciągle wyczekują alarmu obwieszczającego ludzką tragedię. Nie chodzi
jednak o wprowadzanie sztucznego napięcia, ale bycie dyspozycyjnym dostosowania się do
każdej sytuacji życiowej. Ułatwi to nie tylko funkcjonowanie nam, ale przede wszystkim innym
ludziom. Stworzycielowi to jest niepotrzebne, gdyż nic nie może mu być dodane. Naszym
życiem potwierdzamy tylko to, że akceptujemy Jego wolę względem nas na tym świecie… Jezus
uczy nas pokory w przyjmowaniu codzienności. To wszystko co jest w około nas ma służyć w
jeszcze większej radości przyjęcia Tego, który jest dla nas drogą, prawdą i życiem. Nasze
oczekiwanie, jeśli poparte jest radością, jest świadectwem danym nie tylko nam samym, ale
przede wszystkim innym ludziom. Nasze oczekiwanie zatem to nie smutne pogodzenie się
z rzeczywistością, ale kreatywne podążanie za Tym, który jest życiem…”
ZADANIE NA TYDZIEŃ

Do przemyślenia: Czy żyjesz w gotowości na przyjście Pana? Czy akceptujesz wolę Boga?
Czy cieszysz się codziennością? Jeśli tak/nie, to dlaczego?
Do wykonania: Będę pamiętał, że Bóg może w każdej chwili nawiedzić mój dom, czyli
moją duszę.
KALENDARZ LITURGICZNY

08.08 (poniedziałek) Wspomnienie św. Dominika, prezbitera
Dominik urodził się Calahorra w Hiszpanii około 1170 roku. Najpierw był kanonikiem
regularnym w Osma, potem w 1204 roku, podczas podroży ze swoim biskupem do
Tuluzy zetknął się z heretykami – albigensami i zrozumiał jak wielkie miałoby
znaczenie ich pojednanie się z Kościołem. W następstwie tego doświadczenia
założył zakon braci kaznodziejów, dominikanów, i troszczył się o gruntowne ich
kształcenie, tworząc jednocześnie wokół wspólnot zgromadzenia dynamiczne
ośrodki kultury. Zmarł w 1221 roku w Bolonii, został kanonizowany w 1234 roku.

09.08 (wtorek) Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy

Edyta Stein (bo tak maiła na imię ) jest patronką Europy. Urodziła się we Wrocławiu
w roku 1891. Wychowana w religii żydowskiej, przez kilka lat nie bez dużych
kłopotów znakomicie wykładała filozofię. Przez chrzest otrzymała nowe życie
w Chrystusie i przybrawszy imię Teresa Benedykta od Krzyża, kontynuowała je we
wspólnocie karmelitanek bosych, do których wstąpiła w Kolonii. Z powodu
prześladowania Żydów przez niemieckich faszystów schroniła się w klasztorze Echt
w Holandii. Aresztowana w roku 1942, została przewieziona do obozu
koncentracyjnego w Oświęcimiu i tam zagazowana w dniu 9 sierpnia tegoż roku.
Beatyfikacji Edyty Stein dokonał w Kolonii 1 maja 1987 r. św. Jan Paweł II,
kanonizował ją zaś 11 października 1998 r. Swoim listem apostolskim motu proprio
z 1 października 1999 r. ogłosił ją – wraz ze św. Brygidą Szwedzką i św. Katarzyną
ze Sieny – patronką Europy. „Wstąpiliśmy na kilka minut do katedry i gdy
pozostawałyśmy tam w nabożnym milczeniu, weszła jakaś kobieta obarczona
koszykiem i uklękła w jednej z ławek na krótką modlitwę. Było to dla mnie coś
zupełnie nowego. Do synagogi i zborów protestanckich, do których chodziłam, szło
się tylko na nabożeństwo. Tu ktoś oderwał się od wiru zajęć, aby wstąpić do pustego
kościoła, jakby na jakąś poufną rozmowę. Nigdy tego nie zapomnę (Edyta Stein).

10.08 (środa) Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
Wawrzyniec był diakonem Kościoła rzymskiego. Poniósł śmierć męczeńską
podczas prześladowania za cesarza Waleriana, w czternaście dni po śmierci
papieża Sykstusa II, którego umęczono razem z czterema diakonami. Ciało
męczennika pochował kapłan św. Justyn. Na jego grobie cesarz Konstantyn Wielki
wystawił bazylikę. Imię św. Wawrzyńca weszło do Kanonu rzymskiego (dzisiaj
I modlitwa eucharystyczna). Powstało wiele świątyń poświęconych św.
Wawrzyńcowi, w samym Rzymie było ich kilkanaście. Kult świętego Męczennika już
w IV wieku rozpowszechnił się w Kościele.

11.08 (czwartek) Wspomnienie św. Klary, dziewicy
W dniu 11 sierpnia Kościół obchodzi liturgiczne wspomnienie św. Klary, dziewicy.
Wraz ze św. Franciszkiem dała ona początek wielkiej rodzinie zakonu
franciszkańskiego. Oboje byli niezrównanym przykładem duchowej przyjaźni
i radykalnie ewangelicznego życia. Święta, mistyczka i założycielka
kontemplacyjnego zakonu klarysek, jest m.in. patronką dziennikarzy i pracowników
telewizji. Klara urodziła się w Asyżu w roku 1193. Idąc w ślady św. Franciszka
założyła zakon żeński oparty na jego Regule. Zmarła 11 sierpnia 1253 r.
w klasztorze św. Damiana w Asyżu. Już dwa lata później Aleksander IV, po zebraniu
koniecznych materiałów kanonizacyjnych, ogłosił ją świętą. Papież Pius XII ogłosił
ją 14 lutego 1958 r. patronką telewizji.
KALENDARZ LITURGICZNY
Dominikanie na świecie… Obecnie na całym świecie Zakon Kaznodziejski podzielony
jest na 50 prowincji, liczy sobie około 7,5 tysiąca kapłanów i braci, na czele
z rezydującym w Rzymie (przy kościele Santa Sabina) generałem, którym jest obecnie
Francuz, o. Bruno Cadoré OP. Również w Rzymie dominikanie posiadają i prowadzą
znany i ceniony uniwersytet papieski Angelicum, którego rektorem był do niedawna
o. Władysław Kaczyński OP. … i w Polsce Polska Prowincja Dominikanów, z siedzibą
w Warszawie, liczy ponad 400 zakonników i posiada 14 klasztorów. Na jej czele stoi
prowincjał, którym jest obecnie o. Paweł Kozacki OP. Zakonnicy zajmują się przede
wszystkim działalnością duszpasterską, rekolekcyjną i naukową, a zwłaszcza
prowadzeniem duszpasterstw akademickich i młodzieżowych.
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