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Św. Łukasz wymienia osoby, które podążały za nauczającym Jezusem: 
„A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od 
słabości: Maria zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów: Joanna, 
żona Chuzy, zarządcy u Heroda: Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały 
ze swego mienia” (Łk 8, 1-3). 

Jezus nie stronił od grzeszników. Znamienne jest to, że pierwszym 
świadkiem zmartwychwstania była św. Maria Magdalena. 

Tegoroczny Tydzień Wychowania przeżywamy w roku Nadzwyczajnego 
Jubileuszu Miłosierdzia. Warto, by wychowawcy postawili sobie pytanie, 
czy ich postawę wobec wychowanków można nazwać miłosierną.

W filmie Franco Zefirrellego „Jezus z Nazaretu” jest bardzo wymowna scena. 
Bojąc się buntu, Rzymianie zabraniają komukolwiek zbliżyć się do krzyża 
Jezusa. Dopuszczają jedynie Maryję i spokrewnione kobiety. Żołnierz 
zatrzymuje Marię Magdalenę, która oświadcza: „Należę do rodziny”. Rzymianin 
pyta Maryi, czy to prawda. Ta odpowiada: „Tak, należy do rodziny”. 
To oczywiście jedynie dowolna interpretacja reżysera, ale wydaje się, że miał 
on dobrą intuicję. Ci, którzy za sprawą Jezusa doświadczyli nawrócenia, 
zawiązują z Nim szczególną relację. 

Będąc gościem w domu Szymona, Jezus daje świadectwo o kobiecie, która 
z wdzięczności za doznane przebaczenie z płaczem zaczyna wycierać swymi 
włosami stopy Jezusa: „Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo 
umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje” (Łk 7, 47). 
Doświadczenie wielu pedagogów potwierdza, że wychowankowie, którzy 
sprawiali im najwięcej trudności, są najbardziej wdzięczni i nieraz po wielu 
latach przyznają się do swych nauczycieli, mając świadomość, co im 
zawdzięczają. 

1 Kor 15, 12-20; Łk 8, 1-3
Wspomnienie Świętych Korneliusza, papieża, 
i Cypriana, biskupa, męczenników.
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Obdarzać miłosierdziem



Bogu bogatemu w miłosierdzie zawierzmy sprawy Kościoła, naszej 
Ojczyzny, polecając szczególnie tych, którzy najbardziej potrzebują 
doświadczenia Jego miłości:

1. Módlmy się za Kościół Powszechny, prosząc by jego słudzy doświadczali 
w swym życiu przemieniającej Mocy Łaski Bożej i potrafili skutecznie 
jednać ludzi z Bogiem i między sobą. Ciebie prosimy...

2. Módlmy się w intencji młodych ludzi, którzy wchodząc na ścieżki 
dorosłości skomplikowali swoje życie poprzez zniewolenia i grzeszne 
nałogi, aby Miłosierny Jezus wyrwał ich z mocy zła.

3. Módlmy się za polskich katechetów i katechetki, by z radością 
i entuzjazmem ogłaszali swym podopiecznym, że Bóg jest miłością.

4. Módlmy się w intencji młodzieży przebywającej w ośrodkach resocjali-
zacji, by przekonanie o tym, że Bóg jest miłosierny, dało jej siłę do zmiany 
życia.

5. Módlmy się za rodziny i wspólnoty, w których panuje niezgoda i brak 
jedności, by ich członkowie przebaczyli sobie nawzajem - tak, jak Bóg im 
przebaczył. 

6. Módlmy się za nas, tu zgromadzonych, byśmy regularnie doświadczali 
przemieniającej miłości Jezusa w sakramencie pokuty.

Dobry Jezu, Ty dopuściłeś do najściślejszego grona swych współpraco-
wników celników, grzeszników, osoby o złej przeszłości. Spraw, byśmy 
wdzięczni za dar Twego Miłosierdzia potrafili otworzyć się na Twą 
przebaczającą miłość. Który żyjesz i królujesz.
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