Poniedziałek, 16 września 2013 r.
1Tm 2, 1-8; Ps 28; Łk 7, 1-10
Wspomnienie świętych męczenników
Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa

I

liturgia

Wspominamy dziś w liturgii dwóch wielkich męczenników starożytnego Kościoła
– papieża Korneliusza i biskupa Cypriana. Postać św. Cypriana przypomniał papież
Benedykt XVI w czasie katechezy środowej, 6 czerwca 2008 r. Cyprian nie od razu
osiągnął pełną dojrzałość. Nawrócił się dopiero w wieku 35 lat. Jego życie sprzed
nawrócenia nie różniło się prawdopodobnie za wiele od zepsutego życia ówczesnej
młodzieży rzymskiej. Benedykt XVI przytacza wspomnienie samego Cypriana:
"Kiedy jeszcze pogrążony byłem w mrocznej nocy - pisze kilka miesięcy po przyjęciu
chrztu - wydawało mi się wyjątkowo trudne i mozolne wykonanie tego, co
proponowało mi Boże miłosierdzie... Przywiązany byłem do licznych błędów mego
poprzedniego życia i nie wierzyłem w możliwość uwolnienia się od nich, do tego
stopnia ulegałem przywarom i zaspokajałem moje złe pragnienia... Potem jednak,
z pomocą ożywczej wody, zmyta została nędza mego poprzedniego życia; monarsze
światło zalało me serce; ponowne narodziny zamieniły mnie w całkiem nową istotę.
W cudowny sposób zaczęły się wówczas rozwiewać wszelkie wątpliwości...
(Do Donata, 3-4)”.
Historia św. Cypriana, jak zresztą wszystkie historie nawróceń, niesie z sobą
nadzieję dla wychowawców – rodziców, nauczycieli, duszpasterzy, katechetów.
Nie należy zrażać się niepowodzeniami, które są nieodłącznie związane z pracą
pedagogiczną. Nigdy nie wiemy na jakim etapie życia wychowanka nasze
poświęcenie wyda owoce. Poza tym musimy pamiętać, że nasz wysiłek to nie
wszystko. Jest Ktoś, kto „mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej
niż to, o co my prosimy czy rozumiemy” (Ef 3,20). Dziś w Ewangelii uzdrawia On sługę
setnika. To dzięki Niemu wychowawcy i nauczyciele nie są skazani na załamanie
i bezradne zwieszenie rąk, gdy ich wysiłki wydają się nie przynosić owoców.
Św. Paweł wyznaje, o czym usłyszeliśmy w dzisiejszym I czytaniu, że to właśnie ze
względu na Jezusa Chrystusa i Jego świadectwo został nauczycielem: „Ze względu
na nie zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem – mówię prawdę, nie kłamię –
nauczycielem pogan w wierze i prawdzie” (1 Tm 2, 7).

Modlitwa wiernych
Święci męczennicy Korneliusz i Cyprian pokazują swym życiem, jak wielkich
dzieł Bóg może dokonać w tych, którzy otworzą się na Jego łaskę. Prośmy Go
więc z ufnością:
1.

Wspominamy dziś świętych: papieża Korneliusza i biskupa Cypriana.
Módlmy się w intencji papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów, aby ich
posługa przynosiła błogosławione owoce.
Ciebie prosimy…

2.

Święci męczennicy nie zawahali się oddać swego życia w ofierze, gdy uznali,
że trzeba to uczynić. Módlmy się za rodziców, nauczycieli i wychowawców,
aby kształtowali w sercach dzieci i młodzieży wielkoduszną zdolność do ofiar
i wyrzeczeń na rzecz Boga i drugiego człowieka.

3.

Życie św. Cypriana w młodości nie było wolne od „błędów i ciemności”.
Módlmy się, aby wychowawcy nigdy nie tracili nadziei, że ich praca wyda
owoce.

4.

Nawrócenie otworzyło serce św. Cypriana na światło Bożej łaski i„zmieniło go
w zupełnie nową istotę”. Prośmy o przemianę serc tych wychowanków,
którzy są przedmiotem szczególnej troski rodziców i nauczycieli.

5.

Święci Korneliusz i Cyprian cieszą się już oglądaniem oblicza Bożego
w niebie. Módlmy się za naszych zmarłych, aby mieli udział w radościach raju
razem ze świętymi.

6.

Droga, jaką przebyli święci, uczy nas, że to, co wartościowe wymaga wysiłku
i musi kosztować. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy nie szukali
za wszelką cenę łatwych i wygodnych dróg, kosztem porzucenia prawdziwych wartości.

Panie nasz i Boże, oddając cześć świętym Korneliuszowi i Cyprianowi,
liczymy na wysłuchanie za ich wstawiennictwem naszej pokornej modlitwy,
abyśmy mogli kiedyś wraz z nimi podziwiać Twe oblicze w ojczyźnie
niebieskiej. Przez wszystkie wieki wieków.
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