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Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli ktoś
przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony
i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem.
Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim
uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie
oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył
fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby
drwić z niego: „Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć”.
Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie
usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić
czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli
nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi
o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego,
co posiada, nie może być moim uczniem».
Bóg zaprasza do całkowitej wolności – uporządkowania więzi z rodziną i bliskimi,
ponieważ mogą się stać przeszkodą w pójściu za Jezusem. To niekiedy może okazać się
trudne, ale konieczne. Jezus nie oczekuje, że natychmiast staniesz się człowiekiem
w pełni wolnym, zintegrowanym i gotowym na wszystko. Na to potrzeba czasu. Jezus
zwraca jednak uwagę, że potrzebna jest świadoma decyzja – tak jak obliczanie kosztów
budowy wieży – i determinacja do realizacji tej decyzji. Wyrzeczenie się wszystkiego, co
posiadasz, nie musi oznaczać życia pustelniczego w całkowitym ubóstwie – choć takie
powołania też się zdarzają. Oznacza to wolność, nieprzywiązywanie się do rzeczy,
a nawet do ludzi. To niebudowanie swoich zabezpieczeń na tym, co posiadasz, na
ludziach, również tych najbliższych, ale na Bogu. Trudne decyzje wymagają określenia
się. Jedne wybory będą między rzeczami dobrymi a złymi, inne natomiast między
rzeczami dobrymi a lepszymi. Przy czym odrzucić dobro na korzyść czegoś lepszego jest
o wiele trudniejsze.
ZADANIE NA TYDZIEŃ

Do przemyślenia: Czy jestem świadomy tego, że gdy Bóg jest na pierwszym miejscu,
wszystko inne jest na właściwym miejscu?

Do wykonania: Będę starał się jak najlepiej wykonać to, co do mnie jako wyznawcy
Chrystusa należy.
KALENDARZ LITURGICZNY

07.09 (środa) Wspomnienie św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika
Urodził się ur. prawdopodobnie w 1582 w Cieszynie, zm. 7 września 1619 roku

w Koszycach. W 1603 roku wstąpił do Towarzystwa Jezusowego i dwa lata
później złożył śluby zakonne ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Kształcony
teolog, uczył w kolegiach jezuickich w Brnie oraz Kłodzku. Po przyjęciu święceń
kapłańskich w 1614 roku, pracował w Czechach jako kaznodzieja i spowiednik.
Posłany w czasie wojny trzydziestoletniej do Koszyc, po zdobyciu miasta przez
wojska Jerzego Rakoczego był torturowany i ścięty toporem za wyznawanie
wiary katolickiej.. Szczątki świętego, w 1784 roku złożone w tyrnawskim
klasztorze sióstr urszulanek, spoczywają tam do dzisiaj. Melchior Grodziecki
został beatyfikowany 15 stycznia 1905 roku przez Piusa X w kościele św. Piotra
i Pawła w Rzymie. W Cieszynie odbyła się trzydniowa uroczystość w dniach
12–15 października 1905 roku, w której wzięli udział profesorowie i uczniowie
Sodalicji Mariańskich, a także wszystkie stany i organizacje śląskie.
Kanonizację przeprowadził 2 lipca 1995 papież Jan Paweł II w czasie
odprawianej na koszyckim lotnisku mszy świętej.

08.09 (czwartek) Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
Dzisiejsze święto przypomina nam, że Maryja była zwykłym człowiekiem. Choć
zachowana od zepsucia grzechu, przez całe życie posiadała wolną wolę, nie była
do niczego zdeterminowana. Tak jak każdy z nas miała swoich rodziców, rosła,
bawiła się, pomagała w prowadzeniu domu, miała swoich znajomych i krewnych.
Dopiero Jej zaufanie, posłuszeństwo i pełna zawierzenia odpowiedź na Boży głos
sprawiły, że “będą Ją chwalić wszystkie pokolenia”. Święto obchodzono
w pierwszych wiekach chrześcijaństwa w Jerozolimie, potem w Konstantynopolu.
We Francji (Reims) od VII w. W Rzymie w VIII wieku papież zaliczył je do czterech
najważniejszych uroczystości maryjnych w roku liturgicznym.

09.09 (piątek) Wspomnienie św. Piotra Klawera, prezbitera
Urodził się 25.06.1580 r. w Verdú w Katalonii, zm. 8.09.1654 r. w Cartagenie
w obecnej Kolumbii), Uczył się w kolegium jezuickim w Barcelonie. W wieku 22
lat Piotr wstąpił do zakonu jezuitów w Tarragonie. Studiował filozofię w Palma de
Mallorca. Następnie studiował teologię w Barcelonie, gdzie uzyskał stopień
doktora w 1610 r. Po studiach udał się do Sewilli, gdzie przygotowywał się do
podjęcia pracy misyjnej. Otrzymał zgodę na wyjazd do Ameryki Południowej.
15.04.1610 r. wyruszył do Nowej Granady (obecnie Kolumbia). Otrzymał
święcenia kapłańskie 19 marca 1616 r. jako pierwszy jezuita wyświęcony
w Cartagenie. Również w Cartagenie podjął pracę duszpasterską wśród
czarnoskórych niewolników przywożonych z Afryki. Robił wszystko, co mógł, aby
ulżyć ich doli. Czekał w porcie na ich przybycie, opiekował się nimi, karmił
głodnych wyżebranym wcześniej chlebem, pocieszał, uczył katechizmu i udzielał
sakramentów. W czasie swojej działalności ochrzcił wiele tysięcy niewolników.
Ponadto opiekował się trędowatymi w leprozoriach. Leon XIII ogłosił go
patronem „misji wśród Murzynów” w 1896. W 1894 r. bł. Maria Teresa
Ledóchowska założyła Sodalicję św. Piotra Klawera dla Misji Afrykańskich, która
została następnie przekształcona w zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Piotra
Klawera (potocznie klawerianki), zatwierdzone przez Stolicę Apostolską w roku
1910. Do grona błogosławionych zaliczył go Pius IX w dniu 16.07.1851 r., a do
świętych papież Leon XIII w dniu 15.01.1888 r.
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