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Liturgia

Bł. Marcelina Darowska
Otworzyć serce jak najszerzej
W dzisiejszej Ewangelii widzimy Jezusa, który wzruszył się na widok matki
opłakującej śmierć swojego syna. Widząc jej smutek wskrzesił do życia zmarłego
młodzieńca.
Wdową i matką przeżywającą śmierć dziecka była również bł. Marcelina Darowska.
Urodziła się 16 stycznia 1827 r. w Szulakach na terenie dzisiejszej Ukrainy. W wieku
22 lat wyszła za mąż za Karola Darowskiego, który zmarł trzy lata później, pozostawiając
swą żonę z dwójką małych dzieci – Józiem i Karolinką. W rok po śmierci męża Marcelina
przeżyła, podobnie jak wdowa z dzisiejszej Ewangelii, śmierć synka Józefa - który miał
trzy lata. Upewniła się wtedy, że jej powołaniem jest życie zakonne: „Droga świata wolą
mi Bożą przeznaczona nie była, droga zakonna - przeznaczeniem moim”. W 1860 roku
została przełożoną zgromadzenia sióstr niepokalanek, którego jest współzałożycielką.
Matce Marcelinie towarzyszyła troska o wychowanie i kształcenie dziewcząt.
W Jazłowcu na terenie Galicji utworzyła dla nich zakład naukowo-wychowawczy.
Kolejne takie placówki założyła w Jarosławiu, Niżniowie, Nowym Sączu, Słoninie
i w Szymanowie pod Warszawą: „Niechże te dzieci mają u nas szczęśliwe dzieciństwo,
żebyśmy tym sposobem podłożyły im przyszłość zasobniejszą w siłę, odporną
przeciwko wszelkim trudnościom i bólom, jakie w drodze ich życia nieuniknione będą”.
Życzenia z okazji 50-lecia działalności zgromadzenia złożył matce Marcelinie sam
Henryk Sienkiewicz: „Chwała twej rozumnej pracy, a cześć zasłudze i dobroci”.
Odpowiedź bł. Marceliny mówi wiele o jej relacji z Bogiem i o jej miłości do Ojczyzny:
„Nie patrzę na owoce pracy naszej: one do nas nie należą. Jeżeli są - Boże są i własnością
tego ukochanego i rozdartego kraju”. Bł. Marcelina zmarła 5 stycznia 1911 roku. W dniu
6 października 1996 r. ojciec święty Jan Paweł II włączył ją w poczet błogosławionych.
Przeżywając Tydzień Wychowania weźmy sobie do serca wezwanie bł. matki
Marceliny: „Miłujcie dusze dzieci. Przez wszystko Boga im dawajcie, a zabezpieczycie je
i wzbogacicie na życie, na wieczność”.
Jezus wskrzesił syna wdowy z dzisiejszej Ewangelii. W sercu bł. Marceliny, wdowy
i matki opłakującej śmierć synka – wzbudził miłość rozlewającą się na całe rzesze
wychowanek. Trudne doświadczenia życia, otwarcie się na Bożą Opatrzność i poddanie
woli Bożej przyniosły w życiu Marceliny Darowskiej błogosławione owoce. Po stracie
męża i syna nie zamknęła swego serca, ale otworzyła je jak najszerzej potrafiła.
Wszystko, co robiła, wypływało z jej serca oddanego Bogu i podopiecznym: „Wyznam,
nie umiem przypuścić, jak by można kochać Boga prawdziwie, a nie kochać dzieci!”.
Prawdziwy wychowawca to człowiek o szerokim sercu.

Modlitwa wiernych
Jezus widząc płaczącą wdowę, ulitował się nad nią i przyszedł jej z pomocą.
Stańmy przed Panem z tym wszystkim, co kryje się dziś w głębi naszych serc:

1.

Jezu, weź w obronę swój Kościół w krajach, w których trwanie przy Tobie
wiąże się z ofiarą i cierpieniem na skutek wrogości i prześladowań. Ciebie
prosimy…

2.

Jezu, wejrzyj na osoby cierpiące z powodu śmierci najbliższych członków
rodziny i wlej w ich serca nadprzyrodzoną nadzieję i ufność. Ciebie
prosimy…

3.

Jezu, przyjdź z pomocą rodzicom przeżywającym trudności związane
z wychowaniem dzieci, ześlij im Swego Ducha, by mogli podjąć roztropne
i mądre decyzje. Ciebie prosimy…

4.

Jezu, bądź skałą i oparciem dla młodych doświadczających zniewoleń
i nałogów, obdarz ich darem pełnej wolności. Ciebie prosimy…

5.

Jezu, przyjmij do Nieba zmarłych, wśród nich także tych, którzy odeszli
z tego świata w dzieciństwie i młodości – obdarz ich szczęściem bez końca.
Ciebie prosimy…

6.

Jezu, daj nam taką ufność w Twoją obecność w naszym życiu, by z naszych
serc zniknął wszelki smutek i lęk. Ciebie prosimy…

Panie Jezu, Ty przychodzisz do wszystkich, a zwłaszcza do tych, „którzy się źle
mają”. Przyjdź nam z pomocą w naszych cierpieniach i słabościach. Tobie cześć
i chwała przez wszystkie wieki wieków.
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