SŁOWO BOŻE
NA
NIEDZIELĘ
21 października 2018 r.

Dwudziesta Dziewiąta
Niedziela Zwykła

PIERWSZE CZYTANIE
Iz 53, 10-11
Cena zbawienia

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego Sługę cierpieniem. Jeśli wyda swe życie na
ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pana spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój Sługa usprawiedliwi
wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie.

Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 22)

Okaż swą łaskę ufającym Tobie.

Bo słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski.

Okaż swą łaskę ufającym Tobie.
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu.

Okaż swą łaskę ufającym Tobie.
Dusza nasza oczekuje Pana, *
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska *
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

Okaż swą łaskę ufającym Tobie.

DRUGIE CZYTANIE
Hbr 4, 14-16
Przybliżmy się z ufnością do Chrystusa

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Bracia:
Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego,
trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by
nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze
podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej chwili.

Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
Mk 10, 45

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć
i dać swoje życie na okup za wielu.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA
Mk 10, 35-45
Przełożeństwo jest służbą

Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, chcemy,
żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy».
On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?».
Rzekli Mu: «Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi
po lewej Twojej stronie».
Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam
pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?».
Odpowiedzieli Mu: «Możemy».
Lecz Jezus rzekł do nich: „Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja
mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej
stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane».
Gdy dziesięciu to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał
ich do siebie i rzekł 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
wielki, 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 na okup za wielu».

Oto słowo Pańskie.
ALBO:

EWANGELIA KRÓTSZA
Mk 10, 42-45
Przełożeństwo jest służbą

Słowa Ewangelii według świętego Marka
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
wielki, 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 na okup za wielu».

Oto słowo Pańskie.

Refleksja na kanwie SŁOWA BOŻEGO
Małość i wielkość
Nie jest łatwo zrozumieć, ani tym bardziej zaakceptować słowa Chrystusa z dzisiejszej
Ewangelii: „Lecz kto by między wami chciał się stać wielki, 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 na okup za wielu”.
Nie, takie słowa wydają się być co najmniej pustą frazeologią w świecie sukcesu i walki o władzę, w świecie obliczonym na tanie efekciarstwo i rządzonym twardymi regułami
rynku, ekonomii i życiowego sukcesu, gdzie liczy się siła przebicia, spryt i umiejętność
ustawienia się. A przecież zgadzamy się gdy Chrystus mówi: „Wiecie, że ci, którzy
uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę”.
Czyż nie jest tak, że czujemy sami na sobie ciężar władzy, którą - nawiasem mówiąc - niejednokrotnie sami wybraliśmy? Czyż nie jest tak, że władza staje się coraz bardziej arogancka i nie zwraca w ogóle uwagi na swoich wyborców? Czyż nie jest tak, że władza –
jakakolwiek - dba coraz bardziej o siebie i swoje własne interesy i robi wszystko, żeby się
przy władzy utrzymać? A my mamy po prostu tego dosyć?
Kto naprawdę jest wielkim, a kto malutkim i żałosnym w tym naszym pokręconym
świecie? Nie, logika Chrystusa i to, do czego On nas powołuje nie jest na „normalny”
ludzki rozum. I na pewno nie idzie w parze z logiką tego świata. Tylko, że ten
świat skończy się kiedyś i: „pierwsi będą ostatnimi, a ostatni pierwszymi”. A może
warto spróbować pójść za głosem rozumu, a nie zdrowego rozsądku? A może warto zmienić coś w tym drapieżnym i przewrotnym świecie? A może warto stracić życie, aby je w
pełni odzyskać?
A jak w tym wszystkim wygląda kobieta wyniesiona 19 października 2003 na ołtarze,
Matka Teresa z Kalkuty? Była mała, czy wielka. Służyła, czy pozwalała sobie służyć, była
pierwsza czy ostatnia? Kiedy zmarła kilkanaście lat temu - 1997r. - jej śmierć zbiegła się
w czasie ze śmiercią dwóch innych, wielkich tego świata: księżnej Diany i byłego prezydenta Zairu Mobutu Seseseko. Wtedy przypominając sobie obecność w Rzymie na beatyfikacji, pomyślałem:

Oto umierają zarówno książęta jak i żebracy
a jak to jest po tamtej stronie?
Kto jest pierwszym, kto ostatnim
Kto naprawdę wielkim, a kto malutkim
Kto nadal pokornym i żyjącym w miłości
Kto aroganckim i żyjącym w chciwości i nienawiści
Kto pokornym, a kto pysznym i zarozumiałym
Kto wygrał chociaż pozornie przegrał
A kto przegrał chociaż wydawało mu się, że wygrał?
Sic transit gloria mundi – Tak przemija chwała (tego) świata. Amen.

Cytaty biblijne
Biblia Tysiąclecia
Wszechmocny twą sztabą złota i srebrem błyszczącym dla ciebie. Nadzieją twą będzie
Wszechmocny, obrócisz wzrok twój na Boga, wezwiesz Go, a On cię wysłucha, wypełnisz
swoje śluby, zamiary swe przeprowadzisz. Na drodze twej światło zabłyśnie. On pychę
wyniosłą uniża, tych wsławia, co oczy spuszczają. Uratuje prawdziwie czystego, za czystość rąk uratuje.
Hi 22,25-30
Panie, moje serce się nie pyszni
i oczy moje nie są wyniosłe.
Nie gonię za tym, co wielkie,
albo co przerasta moje siły.
Przeciwnie: wprowadziłem ład
i spokój do mojej duszy.
Jak niemowlę u swej matki,
jak niemowlę - tak we mnie jest moja dusza.
Ps 131[130],1-2
Bojaźń Pańska jest szkołą mądrości,
pokora poprzedza sławę.
Prz 15,33
Albowiem dzień Pana Zastępów nadejdzie
przeciw wszystkim pysznym i nadętym
i przeciw wszystkim hardym, by się ukorzyli,
przeciw wszystkim cedrom Libanu,
wysoko się wzbijającym,
i przeciw wszystkim dębom Baszanu,
przeciw wszystkim górom niebotycznym
i przeciw wszystkim pagórkom wyniosłym,
przeciw każdej wieży strzelistej
i przeciw wszystkim murom obronnym,
przeciw wszystkim okrętom Tarszisz
i przeciw wszystkim statkom zbytkownym.
Wtedy pycha człowieka będzie poniżona,
a upokorzona ludzka wyniosłość.
Iz 2,12-17
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.
Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a
znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.
Mt 11,28-30

Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga,
aby was wywyższył w stosownej chwili.
1 P 5,5b-6

Cytaty, myśli, aforyzmy
Dwie rzeczy zabijają człowieka: zarozumiałość i desperacja. Pierwsza zbyt wiele obiecuje, druga zaś zbyt mało.
św. Augustyn
Wszyscy powinniśmy dopomagać sobie wzajemnie, aby w królestwie niebios zabłysnąć
jak synowie światła, a zdobywać je trzeba czystą wiarą i dobrymi czynami.
św. Leon Wielki
Nie jest prawdziwie pokorny ten, kto rozumie, że musi stać na czele innych na mocy dekretu Bożej woli, a mimo to gardzi tą wyższością. Jeśli natomiast podporządkuje się boskim poleceniom i wolny jest od przywary uporu, i uprzedzony jest już o tych darach, którymi może służyć innym, kiedy zostaje mu nadana najwyższa godność rządzenia duszami,
sercem powinien wzbraniać się przed nią, jednak wbrew swej woli powinien okazać posłuszeństwo.
św. Grzegorz
Osoba pyszna wierzy, że wszystko, co robi, jest zrobione dobrze. Chce panować nad tymi wszystkimi, którzy mają z nią do czynienia, ma zawsze racje. Zawsze wierzy, że jej
zdanie jest zdaniem lepszym od innych.
św. Jan Maria Vianney
Przyczyną niepowodzenia naszych zamiarów jest nasza własna głupota.
Mikołaj Gogol
I mnie się trafiają liczne słabości, lecz nigdy się im nie dziwię… To tak słodko czuć się
słabą i małą.
św. Teresa od Dzieciątka Jezus
Człowiek mądry wykorzystuje więcej możliwości, niż otrzymuje szans.
Francis Bacon
Słuchaj, Jezu, jak Cię błaga lud,
Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud!
Przemień, o Jezu, smutny ten czas,
O Jezu, pociesz nas.
pieśń Pójdź do Jezusa

Przeczytaj – pomyśl – przemódl
„Nie lubię o nic prosić. Nigdy nie prosiłem. Uważam się za dziecko przeznaczenia” 1 –
mówi Władysław Bartoszewski.
Jakub i Jan proszą Jezusa o najwyższe stanowiska. Święty Jakub został pierwszym męczennikiem spośród Apostołów.
Kiedy będziemy sporządzać kolejną listę próśb, pamiętajmy, że spełnienie niektórych z
nich może być niebezpieczne.
1 Michał Komar, Władysław Bartoszewski, Skąd pan jest? Wywiad rzeka, Warszawa 2006, s. 267.

