
Świadkami wydarzenia opisanego w dzisiejszej Ewangelii było wielu ludzi, którzy otaczali 
Jezusa, człowieka głuchoniemego i jego towarzyszy. Słysząc prośbę o uzdrowienie 
głuchoniemego, Jezus „wziął go na bok osobno od tłumu” (Mk 7, 33). Tak dzieje się i dziś. 
Jesteśmy tu obecni jako wspólnota, ale Jezus pragnie spotkać się z każdym z nas 
indywidualnie – chce „wziąć nas na bok osobno”. Dojrzałe przeżywanie wiary zakłada 
zarówno trwanie we wspólnocie, jak i indywidualną relację z Bogiem. Ważnym momentem 
każdego dnia jest modlitwa osobista – dobrze jest znaleźć sobie takie miejsce – w sensie 
czasowym (na przykład wieczorem, przed zaśnięciem) jak i fizycznym (sprzyjające skupieniu 
miejsce w mieszkaniu), w którym są warunki, by spotkać się z Bogiem. Żeby móc przekazać 
innym prawdy, w oparciu o które można dojrzale żyć, trzeba najpierw poznawać je samemu. 
Na spotkaniu z Jezusem głuchoniemy zaczął słyszeć i mówić. Rodzic, nauczyciel, 
wychowawca będzie miał wiele do powiedzenia wychowankom, gdy codziennie znajdzie 
czas na spotkanie z Bogiem, by wsłuchiwać się w Jego Słowo.

Drugą najistotniejszą relacją w naszym życiu jest relacja z człowiekiem. Każdy 
doświadczony nauczyciel zdaje sobie sprawę, jak ważne jest indywidualne podejście do 
wychowanków. Nawet jeśli klasa jest liczna, trzeba zrobić wszystko, by nawiązać relację z 
każdym uczniem. 

Jedna z katechetek opowiadała o swoich doświadczeniach z pracy z chłopcem, który 
sprawiał kłopoty wychowawcze. Swoim zachowaniem, wypowiadanymi uwagami, 
niestosownymi żartami dezorganizował lekcje, rozpraszając uwagę pozostałych uczniów, 
często w najciekawszym momencie zajęć. Sytuacja taka trwała przez wiele miesięcy. 
Pewnego dnia, udając się w czasie przerwy do pokoju nauczycielskiego, katechetka 
zauważyła na korytarzu swego trudnego wychowanka. Rozpoczęła rozmowę. W czasie jej 
trwania uczeń w pewnym momencie nawiązał do problemów, jakie przeżywa. Wyraźnie 
potrzebował takiego spotkania. Okazało się, że była to pierwsza z wielu rozmów, które 
później inicjował sam uczeń. Już po pierwszej z nich chłopak zaczął inaczej zachowywać się 
na lekcjach religii. Odnalazł w katechetce kogoś, z kim może wejść w prawdziwą relację 
prowadzącą do zmiany życia. 

Rozpoczynamy dziś w naszej Ojczyźnie VIII Tydzień Wychowania. Hasło: W poszukiwaniu 
drogi, jakie w tym roku będzie towarzyszyć naszej refleksji, nawiązuje do tematyki 
XV Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów Młodzież, wiara i rozeznanie powołania, 
które już za miesiąc rozpocznie się w Rzymie. Starajmy się o to i o to się módlmy, by w naszym 
życiu nie zabrakło dojrzałych relacji z Bogiem i ludźmi. One są najważniejszym warunkiem 
szczęśliwego i owocnego życia. Od tych relacji zależy skuteczne rozeznawanie planów Boga 
wobec nas i odkrywanie naszego powołania.
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Przyjaciele człowieka głuchoniemego prosili Jezusa o jego uzdrowienie i zostali 
wysłuchani. Zachęceni ewangelicznym przekazem, z ufnością przedstawmy Bogu 
nasze prośby:

Teksty rozważań 
i modlitwa wiernych: 
ks. Marek Studenski

Boże, wejrzyj na nas, otaczających Twój ołtarz, otwórz nasze umysły i serca, byśmy 
mogli rozpoznać eucharystyczne znaki Twej obecności. Który żyjesz i królujesz na 
wieki wieków.

1. Panie, zawierzamy Ci papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów. Spraw, by ich 
świadectwo pociągało wszystkich do Ciebie. Ciebie prosimy…

2. Boże, rozpoczynając w naszej Ojczyźnie VIII Tydzień Wychowania, oddajemy 
ten czas w Twoje ręce, prosząc, by przyniósł błogosławione owoce. Ciebie 
prosimy…

3. Boski Nauczycielu, polecamy Twej opiece polskich rodziców, nauczycieli 
i wychowawców. Pomóż im, by skutecznie pełnili powierzoną im misję 
towarzyszenia dzieciom i młodzieży w rozwoju ku pełni człowieczeństwa. 
Ciebie prosimy…

4. Jezu, Przewodniku i Mistrzu, powierzamy Twej opiece ludzi młodych. Spraw, by 
dobrze rozeznali drogę swego życia i podjęli właściwe decyzje dotyczące 
przyszłości. Ciebie prosimy…

5. Najlepszy Wychowawco, oddajemy Ci szkoły katolickie w naszej Ojczyźnie. 
Spraw, by stały się zarzewiem rozprzestrzeniania się wartości ewangelicznych 
we wszystkich środowiskach. Ciebie prosimy…

6. Dobry Ojcze, polecamy Ci zmarłych pedagogów, nauczycieli i wychowawców. 
Daj im udział w wiecznej radości. Ciebie prosimy…

7. Panie, zawierzamy Ci nasze życie - wszystkie nasze myśli, słowa i czyny. Spraw, 
by były zgodne z Twą wolą. Ciebie prosimy…
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