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EWANGELIA (Mk 8, 27-35)
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».

„DZIENNICZEK” ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY (Dz. 1777, 1064)
Prędzej niebo i ziemia obróciłyby się w nicość, aniżeliby duszę ufającą nie ogarnęło
miłosierdzie moje.
Boże nieśmiertelny, wiekuista rozkoszy moja, już tu na ziemi Tyś niebo moje, niech każde
uderzenie serca mojego będzie nowym hymnem uwielbienia Ciebie, o Trójco Święta.
Gdybym miała tyle serc, ile kropli wody w oceanie, ile ziarenek piasku na całej kuli
ziemskiej – ofiarowałabym wszystkie Tobie, o Miłości moja, Skarbie serca mojego.
Z kimkolwiek w życiu będę miała styczność, wszystkich pragnę pociągnąć do miłowania
Ciebie, o Jezu mój, Piękności moja, Odpocznienie moje, jedyny Mistrzu mój, Sędzio,
Zbawicielu i Oblubieńcze razem; wiem, że jeden tytuł będzie łagodził drugi –
wszystko położyłam w miłosierdziu Twoim.
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➡ Dziś Jezus, który pragnie obdarzać i zbawiać każdego, zadaje konkretne pytanie:
A wy za kogo Mnie uważacie?
➡ Na modlitwie osobistej szczerze wyznam Jezusowi kim jest dla mnie i zaproszę Go do
mojego życia jako jedynego Pana i Zbawiciela.
➡ Będę prosił Ducha Świętego o łaskę, bym także innych pociągał do miłowania Jezusa.
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