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W pierwszym rozdziale Ewangelii według św. Jana jesteśmy świadkami rozmowy 
Jezusa z uczniami, którzy postawili Mu pytanie: „Nauczycielu - gdzie mieszkasz?” 
W odpowiedzi Jezus skierował do nich propozycję: „Chodźcie, a zobaczycie” (J 1, 38-
39). Zamiast słownego opisu miejsca zamieszkania, Jezus zaprasza ich do siebie. 
Pragnie nawiązać relację. W wychowaniu i nauczaniu najważniejsza jest relacja. 
Od więzi jaką nauczyciel nawiąże ze swymi uczniami, zależą owoce wychowania, 
a także wyniki nauczania.

Dziś jesteśmy świadkami zainicjowania bardzo ważnej relacji–więzi pomiędzy 
umiłowanym uczniem Jezusa a Matką Pana. Oficjalny zwrot: „Niewiasto” sugeruje, 
że jest to ważny moment historii zbawienia, a słowa Jezusa dotyczą nas wszystkich. 

„Od tej godziny uczeń wziął ją do siebie” (J 19, 27). Jezus chce, żebym nawiązał 
głęboką relację z Jego Matką. 

Jasna Góra jest miejscem, w którym czujemy się jak w domu. Na ołtarzu Matki Bożej 
znajduje się srebrna tuba zawierająca Akt oddania Polski Maryi z okazji tysiąclecia 
chrztu naszej Ojczyzny. W ten sposób imiona nas wszystkich są niejako zapisane 
w Sercu Maryi.

W kościele oo. Franciszkanów w Harmężach znajduje się figurka Matki Bożej zwanej 
„Matką Bożą zza drutów”. W jej wnętrzu jest schowek, który swego czasu krył w sobie 
karteczkę z pewną ważną wiadomością. Do obozu Auschwitz trafiło rodzeństwo 
sześciu braci z Poronina. Jeden z nich – pan Bolesław Kupiec pracujący w stolarni 
obozowej wyrzeźbił w drewnie figurkę Niepokalanej. Do środka włożył list z prośbą, by 
ten, kto otrzyma wiadomość, zaopiekował się ich starszymi rodzicami, mieszkańcami 
Poronina. Wiadomość została tak dobrze ukryta, że nikt nie domyślił się, że znajduje się 
w figurce. Dopiero 30 lat później, w mieszkaniu ks. Władysława Grohsa w Wieliczce 
otwarto figurkę i znaleziono przesłanie. Chociaż nikt nie przeczytał listu, Maryja 
wysłuchała prośby i zaopiekowała się rodzicami. 

Nie trzeba nikogo zachęcać do modlitwy przez wstawiennictwo Matki Bożej - czyni-
my to spontanicznie, ilekroć jesteśmy w potrzebie. Jezus pragnie czegoś więcej – chce, 
byśmy Maryję wzięli do siebie, a tym samym "wzięli do siebie" świadectwo Jej życia 
i Jej wskazania, żebyśmy "wzięli do siebie" Jej bardzo konkretną prośbę: „Uczyńcie 
wszystko, cokolwiek wam powie”. 

Polećmy dziś wstawiennictwu Maryi wszystkie osoby i sprawy związane z dziełem 
wychowania. Rodzeństwo braci z Poronina oddało pod Jej opiekę swych starych 
rodziców, zamykając swą prośbę w pięknej drewnianej figurce Niepokalanej. Idąc ich 
śladem powierzmy naszej Matce dzieci i wnuki, wychowanków i podopiecznych, 
wiedząc, że Ona od początku historii Kościoła jest w nim Wychowawczynią świętych.

Hbr 5, 7-9; J 19, 25-27
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
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 Wziął Ją do siebie



Za wstawiennictwem Matki obecnej pod krzyżem swego Syna, przed-
stawmy Bogu z ufnością intencje modlitewne, z którymi przychodzimy 
dziś na Eucharystię:

1. Módlmy się za Kościół Święty, aby prowadzone przez niego uczelnie, 
szkoły i inne placówki oświatowe przynosiły owoce w postaci rozwoju 
duchowego, psychicznego i intelektualnego osób korzystających z ich 
działalności. Ciebie prosimy …

2. Módlmy się za osoby i instytucje wspierające rodziców i wychowawców
– pedagogów, terapeutów, psychologów, lekarzy, aby ich działania 
przyczyniły się do skuteczności dzieła wychowania w wymiarze ludzkim 
i chrześcijańskim.

3. Módlmy się za duszpasterzy i nauczycieli religii, prosząc Ducha Świętego, 
by dał im charyzmaty i dary konieczne w realizacji ich misji wobec tych, do 
których ich posyła.

4. Módlmy się w intencji kustoszów i duszpasterzy sanktuariów maryjnych, 
by były one miejscami pogłębionej formacji chrześcijańskiej.

5. Módlmy się za zmarłych, którzy byli dla nas świadkami ewangelicznych 
wartości, by wraz z Maryją mogli wielbić Boga w niebie.

6. Módlmy się za nas, tu obecnych, byśmy byli prawdziwymi czcicielami 
Matki Bożej, rozwijając w sobie autentyczną pobożność maryjną.

Panie Jezu, umierając na drzewie krzyża dałeś nam swoją Matkę, czyniąc 
nas Jej dziećmi. Za Jej przyczyną udziel nam darów, o których wiesz, że są 
nam potrzebne. Tobie cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
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