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Refleksja 

„(…) Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać 

swoje życie jako okup za wielu” (Mk 10,45). To, usłyszane przed chwilą zdanie 

Chrystusa, można potraktować nie tylko jako streszczenie całej dzisiejszej liturgii 

Słowa, ale w ogóle jako streszczenie Ewangelii. Chrystus przyszedł, aby służyć! Nie 

możemy też pominąć kontekstu, w którym padły te słowa. Oto Jan i Jakub próbują 

sobie „załatwićˮ pierwsze miejsca w Królestwie Bożym. Inni uczniowie jawnie się na 

to oburzają, pewnie dlatego, że sami chcieliby je dostać. A Chrystus cierpliwie 

tłumaczy: przyszedłem nie dla pierwszych miejsc, przyszedłem, aby służyć i „dać 

swoje życie jako okup za wielu”(Mk 10,45). 

Tłumaczy to także dzisiaj i nam. Tłumaczy to swojemu Kościołowi, który 

powinien – jak słyszeliśmy w drugim czytaniu – trwać mocno w wyznawaniu wiary 

(por. Hbr 4,14) i przez to wyznawanie, tak słowem, jak i stylem życia, ukazywać 

światu Chrystusa – Sługę. Nie uciekniemy dziś przed podwójnym pytaniem. Najpierw 

warto zapytać samego siebie: czy inni, patrząc na moje życie, mogą zobaczyć w nim 

odbicie Chrystusa-Sługi, czy raczej widzą tylko kogoś nieustannie zatroskanego o 

własną pozycję i własne sprawy, ciągle oburzonego na drugich, szczelnie zamkniętego 

w swoim mikroświecie? I dalej: co można zobaczyć, patrząc na życie naszych 

kościelnych wspólnot: Chrystusa pochylonego w służbie najsłabszym, czy zatroskanie 

o wizerunek instytucji, walkę o zwycięstwo takiej czy innej opcji duszpasterskiej, a 

nawet politycznej? 

Napięcia i spory między uczniami Chrystusa nie są niczym nowym, co 

dzisiejsza Ewangelia dobitnie ilustruje. Być może jednak obecnie są one jeszcze 

bardziej gorszące, bo przecież misja Chrystusa już się dopełniła. Otrzymaliśmy już 

Ducha Świętego. Jego tchnienie może nas doprowadzić do wspólnego rozpoznania 

woli Bożej. Jak Go słuchamy? Jak wygląda w naszych wspólnotach rozmowa o tym, 

co dziś Duch Boży mówi do Kościoła? Na ile potrafimy odwrócić wzrok od własnych 

spraw i dostrzec drugich, z ich potrzebami i doświadczeniami? 

Nie powinniśmy uciekać od tych pytań, jeśli chcemy, by Kościół – od małych 

wspólnot wewnątrz parafii, poprzez same parafie i diecezje, aż po jego wymiar 

powszechny – podążał drogami wskazanymi przez Ducha Świętego.  

Fragment listu pasterskiego  

w związku z  XVI Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów 

 

Złota myśl tygodnia  

Najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie pytając o powód twego smutku, potrafi 

sprawić, że znów wraca radość.  

Św. Jan Bosko 

 

 

 



Na wesoło 

Jasiu poszedł z babcią do kościoła. Babcia modli się: 

- Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. 

A Jasiu: 

- Babci wina, babci wina, babci bardzo wielka wina. 

 

- Stachu! Słyszałeś co w niedzielę w kościele na Mszy zrobił Janek?  

- Nie słyszałem. 

- Kościelny szedł zbierać ofiarę, a Janek zasnął w ławce i głośno chrapał. Kościelny 

potrząsa za ramię, a tan na cały głos krzyczy: Odczep się, mam bilet miesięczny! 

 

Patron tygodnia – Święty Kasper del Bufalo – 21 października 

Kasper urodził się 6 stycznia 1786 r. w Rzymie, ochrzczony został dzień 

później w rzymskim kościele San Martino ai Monti. 6 sierpnia 1787 r. przyjął w domu 

bierzmowanie z powodu groźby śmierci. W 1788 r. został uzdrowiony z choroby oczu 

za wstawiennictwem św. Franciszka Ksawerego. 

Ojciec Kaspra, Antoni, był kucharzem, matka - Anuncjata z domu Quartieroni - 

zajmowała się synem, bo był on chorowitym chłopcem. Od najmłodszych lat często 

przebywał w kościele, a zapał, z jakim poznawał prawdy wiary sprawił, że zyskał 

przydomek "małego apostoła Rzymu". Chciał być misjonarzem. Gdy miał 

dziewiętnaście lat, został przełożonym nowej szkoły katechetycznej przy Santa Maria 

del Pianto. Często przemawiał w kościołach i na placach Rzymu, mówił jasnym i 

prostym językiem. Zajmował się też ewangelizacją prostych, biednych ludzi z wiosek. 

Ze szczególną miłością zajmował się obłożnie chorymi w hospicjach i szpitalach. W 

latach 1797-1808 studiował w Collegium Romanum w Rzymie od pierwszego kursu 

łaciny aż do ukończenia teologii. 

Dnia 31 lipca 1808 r. otrzymał święcenia kapłańskie w kościele Misjonarzy św. 

Wincentego a Paulo w Montecitorio i został mianowany kanonikiem przy bazylice San 

Marco. Zajmował się wiernymi w ubogich dzielnicach miasta. Gdy Napoleon zajął 

Rzym i deportował papieża, a od kapłanów zażądał złożenia przysięgi na wierność 

sobie, Kasper, kierując się wiernością Ojcu Świętemu, 13 czerwca 1810 r. odmówił 

złożenia przysięgi. Został za to zesłany do Piacenzy, a później do Bolonii. 13 września 

1812 r. został uwięziony w San Giovanni in Monte, w Bolonii, za powtórne 

odmówienie złożenia przysięgi na wierność Napoleonowi. 12 stycznia 1813 r. 

przewieziono go do więzienia w Imoli. Gdy 16 maja 1813 r. po raz trzeci odmówił 

złożenia przysięgi, został przewieziony do fortecy w Lugo, a 10 grudnia skazano go na 

wyjazd na Korsykę. 

W lutym 1814 r., po czterech latach wygnania i niewoli, Kasper wrócił do 

Rzymu. Liczył na to, że teraz za przykładem św. Franciszka Ksawerego, którego 

chciał naśladować, zostanie misjonarzem. Jednak wówczas powierzono mu, wraz z 



grupą księży i za zgodą papieża, głoszenie nauk rekolekcyjnych i misji ludowych na 

terenie Włoch. Chciał wstąpić do jezuitów, ale jego spowiednik i przewodnik 

duchowy poradził mu, by założył własny zakon. Ponieważ chciał przybliżyć wiernym 

tajemnicę Krwi Chrystusa, założył, wraz z trzema towarzyszami, Zgromadzenie 

Misjonarzy Krwi Chrystusa. Miało to miejsce w opactwie w San Felice w Giano, w 

dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 15 sierpnia 1815 r. Bardzo szybko 

papież Pius VII zaakceptował nazwę i to on ofiarował pierwszą siedzibę. 

W styczniu 1821 r. Kasper wstawił się u papieża w sprawie ocalenia miasta 

Sonnino, które miało być ukarane z powodu istniejącego tam rozboju. Dlatego Pius 

VII powierzył mu uzdrowienie moralne całej prowincji dotkniętej bandyckimi 

napadami. W czasie swojej posługi Kasper mocno naraził się karbonariuszom, których 

zwalczał. Oskarżano go nawet przed papieżem. Reakcję papieża Leona XII, który w 

rezultacie pomówień wycofał udzielone pełnomocnictwa i gotów był rozwiązać 

założoną przez Kaspra kongregację, zniósł z pokorą i w rezultacie niebawem mógł 

znowu podjąć przerwaną działalność. 15 sierpnia 1825 r. papież zorientował się, że 

oskarżenia skierowane przeciwko Kasprowi były fałszywe. W lutym następnego roku 

chciał go nominować na biskupa, internuncjusza w Brazylii, ale Kasper odmówił 

przyjęcia tej godności. Pozostał w Rzymie i pracował w Kongregacji Rozkrzewiania 

Wiary, a w październiku 1826 r. wrócił do pracy w swoim zgromadzeniu. W 1834 r. 

pomógł św. Marii de Mattias założyć Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi 

Chrystusa. 

W dwa lata później był już tak wyczerpany, że musiał zmniejszyć swoją 

aktywność. Jednak gdy w grudniu 1837 r. dowiedział się, że w Rzymie wybuchła 

epidemia cholery, pośpieszył do miasta, by nieść posługę kapłańską wśród 

umierających na ulicach. Wygłaszał dla nich ostatnie nauki rekolekcyjne. Gdy sam 

zachorował, 27 grudnia 1837 r. w Albano otrzymał sakrament namaszczenia chorych, 

a dzień później zmarł. Pochowano go w kościele San Paolo w Albano. Beatyfikował 

go w bazylice św. Piotra w Rzymie papież Pius X dnia 18 grudnia 1904 r., a 

kanonizował w pięćdziesiąt lat później papież Pius XII. 

Święty Kasper uznawany jest za jednego z patronów osób cierpiących na 

choroby nowotworowe. 

 

Opowiadanie 

Powiedz to pierwszy 

On był mężczyzną potężnym, o donośnym głosie i szorstkim sposobie bycie. Zaś ona - 

kobieta łagodną i delikatną. Pobrali się. On dbał, by niczego jej nie brakowało, a ona 

zajmowała się domem i dziećmi. Później dzieci dorosły, pozakładały własne rodziny i 

odeszły. Historia, jakich wiele. 



Lecz kiedy wszystkie dzieci były już urządzone, kobieta straciła swój zwykły uśmiech, 

stawała się coraz bardziej wątła i blada. Nie mogła już jeść i w krótkim czasie 

przestała podnosić się z łóżka. 

Zmartwiony mąż umieścił ją w szpitalu. 

Lecz chociaż u jej wezgłowia zbierali się najlepsi lekarze i specjaliści, żadnemu z nich 

nie udało się określić, na co zachorowała kobieta. Potrząsali tylko głowami. 

Ostatni lekarz poprosił na stronę męża i rzekł: 

- Ośmieliłbym się powiedzieć, że po prostu... pańska żona nie chce już dłużej żyć... 

Mężczyzna w milczeniu usiadł przy łóżku żony i ujął ją za rękę. Była to mała, drobna 

rączka, która zupełnie ginęła w potężnej dłoni mężczyzny. Potem rzekł zdecydowanie 

swym donośnym głosem: 

- Ty nie umrzesz! 

- Dlaczego? - zapytała kobieta lekko wzdychając. 

- Ponieważ ja cię potrzebuję! 

- To dlaczego wcześniej mi o tym nie powiedziałeś? 

Od tej chwili stan zdrowia kobiety zaczął się szybko poprawiać. Dzisiaj czuję się 

doskonale. A lekarze i znani specjaliści nadal zadają sobie pytanie, jaka choroba ją 

dotknęła i cóż za wspaniałe lekarstwo uzdrowiło ją w tak krótkim czasie. 

Nigdy nie czekaj do jutra, by powiedzieć komuś, że go kochasz. Uczyń to dzisiaj. Nie 

myśl: "Moja mama, moje dzieci, moja żona lub mąż doskonale o tym wiedzą". Miłość 

to życie. Istnieje kraina umarłych i kraina żywych. Tym, co je różni, jest miłość. 

 

Nauczanie papieskie o Eucharystii 

Nasze Msze święte, wypływające z tej liturgii, przyoblekają się, w rzeczy samej, we 

własny całkowity kształt liturgiczny, który, chociaż zróżnicowany w zależności od 

obrządków, pozostaje istotowo ten sam. „Sacrum” Mszy świętej jest świętością 

ustanowioną przez Niego. Słowa i czynności każdego Kapłana, którym odpowiada 

świadome i czynne uczestnictwo całego zgromadzenia eucharystycznego, są echem 

tego, co miało miejsce w Wielki Czwartek. 

św. Jan Paweł II 


