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Ewangelia (Mk 8, 27-35) 

Zapowiedź męki Chrystusa 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. 

W drodze pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?» 

Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze 

inni za jednego z proroków». 

On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?» 

Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz». Wtedy surowo im 

przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. 

I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że 

będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych  

w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. 

A mówił zupełnie otwarcie te słowa. 

Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił 

się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi  

z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku». 

Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: 

«Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech 

weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować 

swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie  

i Ewangelii, zachowa je». 



Medytacja nad Słowem  

Jezus pyta uczniów, za kogo uważają go ludzie. Jest to pytanie, nad 

którym warto się pochylić także obecnie, w czasach, gdy dostęp do 

informacji, zwłaszcza przez Internet, jest powszechny. W Internecie  

i poza nim znajdujemy mnóstwo treści religijnych. Dlatego warto 

zastanowić się, jakimi treściami na temat Jezusa ty się karmisz. Skąd 

czerpiesz wiedzę o Chrystusie? 

Poznanie Jezusa nie jest procesem, który się kończy tutaj, na ziemi. 

Piotr odpowiedział dobrze, ale nie uchroniło go to przed tym, by już 

za chwilę źle zrozumieć Jezusa i źle zareagować na jego słowa. Warto 

byśmy uczyli się poznawać Jezusa nie tylko intelektualnie, ale  

i duchowo. Dlatego zastanów się, jak wygląda u ciebie równowaga 

między intelektualnym poznawaniem Jezusa a modlitwą? Zastanów 

się, co w ostatnim czasie wymaga przemodlenia, jeżeli chodzi o twój 

obraz Jezusa? 

Dzisiejszy fragment Ewangelii kończy się pouczeniem Jezusa, że idąc 

za Nim, trzeba się zaprzeć samego siebie i naśladować Jezusa. 

Poznawanie Jezusa przez zdobywanie wiedzy o Nim i relację 

modlitewną z Nim ma prowadzić do naśladowania Go. Dlatego 

zastanów się, co pomaga ci w kroczeniu za Jezusem? Co pomaga ci 

Go naśladować? Na koniec poproś Ducha Świętego o łaskę coraz 

pełniejszego poznania, pokochania i naśladowania Jezusa. 

                 modlitwawdrodze.pl 

 

10 pięknych cytatów Matki Elżbiety Róży Czackiej  

i Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

12 września Matka Elżbieta Róża Czacka i Kard. Stefan Wyszyński 

zostaną ogłoszeni błogosławionymi. Publikujemy 10 pięknych myśli  

o Bogu, miłości, modlitwie, dobru, czy odpowiedzialności, jakie chcieli 

przekazać światu. Zachęcamy do podzielenia się nimi dalej. 



1. „Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być 

człowiekiem”. /kard. Stefan Wyszyński/ 

2. „Biedni ludzie i smutne czasy. W cierpieniach swoich zapomnieli 

ludzie o jedynym ratunku, o jedynym lekarstwie. Zapomnieli, że 

jedynym dawcą pokoju jest Bóg, że daje On ten pokój za cenę 

zachowania Jego prawa, Jego przykazań, i że przede wszystkim  

w modlitwie trzeba szukać pokoju, siły i światła na drogę życia. Nie  

w modlitwie powierzchownej i płytkiej, ale w głębokim zetknięciu się 

duszy wprost z Bogiem. W modlitwie długiej, ciężkiej, krwawej,  

w zupełnym ogołoceniu duszy”. /Matka Elżbieta Róża Czacka/ 

3. „Każda nienawiść, każda pięść wyciągnięta przeciw bratu - jest 

przegraną”. /kard. Stefan Wyszyński/ 

4. „Straszną odpowiedzialność mają przed Bogiem osoby, które 

lekkomyślnie powtarzają jedne drugim zdarzenia lub usłyszane słowa, 

pobudzając bliźnich do sądów i krytyk ludzi i spraw, których mało lub 

wcale nie znają, a jeżeli znają, jak źle często znają, interpretując 

fałszywie”. /Matka Elżbieta Róża Czacka/ 

5. „Przestańmy nareszcie kręcić się wokół siebie, a pomyślmy  

o niesieniu pomocy innym. Światu potrzeba więcej wrażliwych serc  

i mniej zimnej stali”. /kard. Stefan Wyszyński/ 

6. „Starać się mówić jak najtreściwiej. Nie tracić czasu na próżne 

rozmowy. Pilnować tego w stosunku do siebie i przypominać to drugim, 

jeżeli o tym zapominają. Wszelkie obrażanie się jest uważane za złe 

wychowanie i głupotę. Nie ma wypadku, żeby pokora i miłość nie 

przejednały, a w każdym razie nie umożliwiły stosunków  

z ludźmi. Miłość, pokora, prostota i dobra wola”. /Matka Elżbieta Róża 

Czacka/ 

7. „Człowiek, który nie lubi i nie umie przebaczać, jest największym 

wrogiem samego siebie”. /kard. Stefan Wyszyński/ 

8. „Bóg jest bliżej nas, niż o tym myślimy. Szukamy Go zazwyczaj za 

daleko”. /kard. Stefan Wyszyński/ 



9. „Jednym z największych nieszczęść ludzkości jest pycha. Pycha 

sprawia, że człowiek jest mniej lub więcej ślepym”. /Matka Elżbieta Róża 

Czacka/ 

10. „Ludzie mówią - czas to pieniądz. Ja mówię inaczej - czas to miłość. 

Pieniądz jest znikomy, a miłość trwa”. /kard. Stefan Wyszyński/ 
                       opoka.news 

Kardynał Wyszyński… żartował 

Chociaż już jako ministrant powtarzał „chyba będę księdzem”, nie stronił 

od psot i zabaw. Ciągnął dziewczyny za włosy i by oddalić groźbę 

klasówki, wylewał z chłopakami atrament z kałamarza. Od matematyki 

wolał zabawy z siostrami. W czasie jednej z nich tak się na dziewczynki 

zdenerwował, że rozpruł ich szmaciane lalki i wrzucił je do pieca. Gdy 

ojciec zabierał się do wymierzenia kary, Stefan schował się za pianino. 

Stamtąd nasłuchiwał, jak siostry, zaczęły bronić brata i proszą ojca, by 

kary zaniechał: „Tato, on się nawróci!”. „Jak widzicie, nawróciłem  

się” – żartował później prymas w jednym z kazań. 

Po południu prymas zwykle jeździł na wizytacje do parafii. I tam nie 

brakowało zabawnych sytuacji. Kiedyś oddelegowany do uroczystych 

powitań parafianin zwrócił się do kardynała tytułując go: 

„Najprzewielebniejsza Ewidencjo”. 

W innym miejscu, gdy zbliżał się do drzwi kościoła, został przywitany 

przez przejętego przedstawiciela parafii, który mnąc w rękach czapkę 

zaczął: „Kochany księże prymasie, ojcze nasz, który jesteś w niebie”. 

Po czym szybko dodał: „Oj, psia mać, w pacierz zaszedłem” i rzuciwszy 

czapkę uciekł. 
skład: Leszek             pl.aleteia.org 
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