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Św. Paweł zachęca dziś Kolosan: „Jak przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, 
tak dalej w Nim postępujcie: zapuśćcie w Nim korzenie i na Nim dalej się budujcie, 
i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono…” (Kol 2, 6-7). Każdy wychowawca pragnie, 
by owoce jego pracy były trwałe. Jest to przedmiotem troski rodziców, dziadków. Można 
nieraz usłyszeć wyrażane przez nich pragnienie, by dzieci czy wnuki wytrwały w tym, 
czego ich nauczyli, zwłaszcza gdy chodzi o przekaz wiary. Czasami słyszymy też skargę, 
że młody człowiek, który jeszcze niedawno chętnie się modlił i uczestniczył we Mszy św., 
zaczyna oddalać się od Boga. 

Apostoł Paweł wyrażając troskę o to, by jego uczniowie zachowali wiarę używa obrazu 
rośliny, która ma silny system korzeniowy. Pragnie, by Kolosanie „zapuścili korzenie
w Chrystusie”. Obraz ten jest bardzo wymowny. „Zapuścić korzenie w Chrystusie” – to roz-
winąć z Nim ścisłą, głęboką relację. Rodzice powinni od najmłodszych lat wiązać swe dzieci 
z Jezusem. Bez tego religijność będzie jedynie zbiorem martwych zasad. 

Dzięki systemowi korzeniowemu roślina czerpie wodę i konieczne do życia substancje. 
Chcąc zabezpieczyć dzieci na przyszłość trzeba je nauczyć, gdzie mogą szukać siły. 
Pierwszy spośród biblijnych Psalmów podkreśla, że człowiek wierny Bogu jest „jak drzewo 
zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie 
więdną…” (Ps 1, 3). Niezliczone świadectwa chrześcijan potwierdzają, jak wielkim 
oparciem w życiu jest trwanie w wierze. Pisze o tym poeta, Franciszek Karpiński: „Wiara 
dla ludzi niebo otwiera, Przy niej spokojniej człowiek umiera; Gdy nas przyciska jaka 
przygoda, Któż, gdy nie ona, rękę nam poda.” 

Sytuację, w której rodzice, ograniczają troskę o rozwój wiary dzieci do świąt i uroczy-
stości religijnych, mobilizując się na przykład jedynie z okazji I Komunii Świętej można 
porównać do włożenia bukietu kwiatów do wazonu z wodą. Rozwój korzeni wymaga czasu 
i odpowiednich warunków. Wychowanie religijne jest długotrwałym procesem. Nawet 
najpiękniejszy bukiet włożony do wazonu nie przetrwa dłużej niż kilka, może kilkanaście 
dni. Trzeba zadbać o to, by dzieci i młodzież miały poprzez codzienną modlitwę i częsty 
udział w sakramentach św. stały kontakt z Jezusem i mogły zapuścić w Nim korzenie. 

Znane i często powtarzane są słowa Prymasa Tysiąclecia: „Wszystko postawiłem na 
Maryję”. Bardzo ciekawa jest ich historia. Gdy w czasach wczesnego komunizmu w Polsce 
władze chciały wprowadzić dekret o obsadzaniu stanowisk kościelnych, kard. Stefan 
Wyszyński przez wiele dni nosił w sercu troskę o przyszłość polskiego Kościoła. Pewnego 
dnia wyszedł z kaplicy rozradowany i pełen pokoju. Na pytanie współpracowników, co się 
stało, odpowiedział: „Znalazłem dłonie, w których mogę ubezpieczyć Kościół w Polsce. 
Wszystko postawiłem na Maryję”. Idąc tym śladem, powierzmy dzieci i młodzież oraz całe 
dzieło wychowania rękom, w których będą naprawdę bezpieczne. 
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 Zapuśćcie w Nim korzenie



Słyszeliśmy dziś, że Jezus spędził całą noc na modlitwie. Prośmy naszego 
Nauczyciela i Mistrza, aby nauczył nas dobrej modlitwy:

1. Módlmy się za wszystkich ochrzczonych, by współpracując z Łaską Bożą 
byli zdolni do dawania świadectwa wiary w dzisiejszym świecie. Ciebie 
prosimy…

2. Módlmy się w intencji katechetów, aby z mocą i odwagą potrafili głosić 
Chrystusa tym, do których zostali posłani.

3. Módlmy się za rodziców przeżywających problemy w wychowaniu dzieci, 
aby zaufali Jezusowi, dobremu Nauczycielowi, a także spotkali się z ludzką 
pomocą.

4. Módlmy się za młodzież, aby potrafiła dobrze wykorzystać dany jej czas 
na rozeznanie swej życiowej drogi i powołania.

5. Módlmy się za naszych zmarłych duszpasterzy, nauczycieli i katechetów, 
aby po trudach ziemskiej pielgrzymki mogli wejść do radości Pana.

6. Módlmy się za nas, uczestniczących w tej Najświętszej Ofierze, by nasze 
życie było zakorzenione w Chrystusie.

Panie Jezu Chryste, Ty wiesz, jak bardzo pragniemy do Ciebie należeć 
i znasz trudności, jakie przeżywamy na naszej życiowej drodze. Pomóż 
nam pokonać przeszkody, które oddzielają nas od Ciebie i pozwól nam się 
z Tobą zjednoczyć. Tobie cześć i chwała na wieki wieków. 
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