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Poniedziałek, 12 września 2022 r.
1 Kor 11,17-26.33; Łk 7,1-10
Dzień powszedni 

Ks. Marek Studenski

Rodzeństwo
Mama podaje córeczce jabłko: Weź je, tylko podziel się z braciszkiem, 

ale tak po chrześcijańsku. – Mamusiu, co to znaczy podzielić się po chrześci-
jańsku? – To znaczy, że dasz bratu trochę większą część. Dziewczynka bierze 
jabłko i daje braciszkowi: Masz tu jabłuszko, ale podziel się ze mną, tak po 
chrześcijańsku…

Św. Paweł zwraca dziś uwagę mieszkańcom Koryntu, że zdarzają się między 
nimi kłótnie, także wtedy, gdy zbierają się na Eucharystii. Ponadto egoizm 
sprawia, że nawet nie dochodzi do spożywania Wieczerzy Pańskiej, ponieważ 
„każdy już wcześniej zabiera się do własnego jedzenia…” Słowa Apostoła nie 
budzą zdziwienia, ponieważ wiemy, że kłótnie, spory, kierowanie się własnymi 
pragnieniami są nieodłącznymi towarzyszami naszego życia. Powszechność 
takich postaw nie powinna jednak nas zniechęcać do pracy nad sobą i troski 
o wychowanie, zwłaszcza najmłodszych, do miłości bliźniego. Sprzyjającym 
środowiskiem takiego wychowania jest życie rodzinne. Okazję do kształto-
wania postawy miłości bliźniego i umiejętności rezygnacji ze swego dobra na 
rzecz brata i siostry, daje życie w rodzeństwie. 

W dniu 4 grudnia 1932 roku w wieku 26 lat zmarł dr Edmund Wojtyła, 
brat św. Jana Pawła II. Był lekarzem szpitala w  Bielsku-Białej. Wcześniej 
z  oddaniem czuwał przy chorej na szkarlatynę (zwaną wówczas płonicą) 
dwudziestoletniej pacjentce. Opiekował się nią, a gdy nadeszła agonia, czu-
wał przy niej przez całą noc. W ten sposób sam zaraził się płonicą, która 
stała się przyczyną jego śmierci. Świadek życia św. Jana Pawła II, pani prof. 
Wanda Półtawska, stwierdza: „Papież doświadczył miłości braterskiej, bo 
o niej mówił zawsze. Właściwa miłość bliźniego zaczyna się zawsze od naj-
bliższych, rodziców, brata czy siostry”1.

Warto, by rodzice, dziadkowie skorzystali z tej naturalnej szkoły wycho-
wania do miłości, jaką jest życie w rodzeństwie i stwarzali jak najwięcej sy-

1 M. Kindziuk, Edmund Wojtyła. Brat Jana Pawła II, Kraków 2022, s. 244.
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tuacji wychowawczych, kształtujących postawy wolne od egoizmu, począw-
szy od prozaicznej sytuacji, gdy któreś z rodzeństwa nie chce podzielić się 
zabawkami czy woli samo spożyć batonik, przypominając w tym adresatów 
Pawłowego upomnienia.

Podziękujmy Bogu za swoje rodzeństwo, postarajmy się porozmawiać 
z bratem czy siostrą, może jeszcze dziś zadzwońmy do nich, by zapytać co u 
nich nowego.
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Modlitwa wiernych

Zachęceni przykładem wysłuchanej modlitwy setnika o zdrowie jego 
sługi, sami przedstawmy Jezusowi nasze prośby:

1. Prośmy Jezusa, by wezwanie papieża Franciszka do realizacji przyka-
zania miłości bliźnich, zwłaszcza wobec tych, którzy mogą czuć się 
odrzuceni, lekceważeni, pozbawieni w  oczach innych godności, nie 
pozostało bezowocne. Ciebie prosimy…

2. Prośmy Jezusa, by rodzice, duszpasterze i katecheci potrafili skutecz-
nie kształtować u swych wychowanków postawę dojrzałego przeżywa-
nia Eucharystii.

3. Prośmy Jezusa, by wszyscy, którzy podejmują działania wychowawcze, 
czy to w rodzinie, czy w instytucjach do tego powołanych, czynili to 
z prawdziwym oddaniem i poświęceniem.

4. Prośmy Jezusa, by wszystkie rodzeństwa od najmłodszych lat aż do 
późnej starości przenikał duch Jego miłości.

5. Prośmy Jezusa, aby przyjął do Nieba nauczycieli, wychowawców, le-
karzy, duszpasterzy i wszystkich, którzy w  jakikolwiek sposób czyn-
nie służyli bliźnim, zwłaszcza tych, którzy oddali swe życie w związku 
z pełnioną posługą. 

6. Prośmy Jezusa, by nasza wspólnota parafialna była prawdziwą „rodzi-
ną rodzin”.

Panie Jezu Chryste, Ty pochwaliłeś setnika za jego wiarę. Wejrzyj na 
nas i ożyw w naszych sercach wiarę, nadzieję i miłość. Tobie cześć 
i chwała przez wszystkie wieki wieków.


