Sobota, 21 września 2013 r.
Ef 4, 1-7. 11-13; Ps 19; Mt 9, 9-13
Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty

I

liturgia

Celnicy w oczach mieszkańców Palestyny należeli do ludzi drugiej kategorii - byli
uważani za nieczystych. Ich zajęcie stanowiło bowiem pobieranie podatków na rzecz
rzymskiego okupanta. Dzisiejsza Ewangelia mówi o niezwykłej sytuacji. Jezus zastaje
w komorze celnej jednego z celników – Mateusza i powołuje go na swego ucznia.
Gdy weźmie się pod uwagę uwarunkowania, w jakie uwikłany był zawód celnika, nie
dziwi reakcja faryzeuszy zgorszonych widokiem Jezusa siedzącego przy stole
z celnikami i grzesznikami. Usłyszawszy ich skierowane do uczniów pytanie:
„Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?”- Jezus
stwierdza:„Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają” (Mt 9, 12).
To zdanie może stanowić myśl przewodnią pracy nauczycieli i w ogóle wszystkich
wychowawców. Dla osób z zewnątrz dziecko czy młody człowiek może być„trudnym
wychowankiem”. Dla pedagoga z powołania taki wychowanek jest wyzwaniem.
Jedna z wychowawczyń domu dziecka, starsza już osoba, która całe swoje życie
poświęciła swym podopiecznym, w przeprowadzonym z nią wywiadzie radiowym
stwierdziła, że dzieci sprawiające trudności wychowawcze starała się zawsze
postrzegać jako najbardziej obiecujące.
Na przestrzeni historii Kościoła zrodziły się wspaniałe idee wychowawcze,
z których wiele przynosi owoce do dziś dnia. Jednym z najbardziej oryginalnych
systemów pedagogicznych w dziejach myśli wychowawczej jest koncepcja
wychowania św. Jana Bosko. Założyciel salezjanów, którego dwusetną rocznicę
urodzin przeżywać będziemy w roku 2015 jest twórcą tzw. „systemu
prewencyjnego”. Jego istota polega na wychowaniu dzieci i młodzieży, a wśród nich
także tzw. „trudnych wychowanków” poprzez działania wyprzedzające ewentualne
zagrożenia. System prewencyjny, czyli uprzedzający, zakłada umiejętność
zobaczenia dobra w każdym wychowanku (w przeciwieństwie do systemu
represyjnego, polegającego na reagowaniu sankcją na zaistniałe zło). Św. Jan Bosko
i wszyscy wychowawcy posiadający zdolność budowania na tym, co dobre
w człowieku, są naśladowcami Jezusa, „lekarza tych, którzy się źle mają” – Tego, który
potrafi dostrzec w ludzkim sercu nawet najmniejsze dobro dające nadzieję na to,
że w księdze jaką człowiek pisze swym życiem rozpocznie się nowy, lepszy rozdział.

Modlitwa wiernych
Przekonani, że naszej modlitwie towarzyszy wstawiennictwo świętych,
wśród nich tych, którzy byli rodzicami, nauczycielami, wychowawcami
i duszpasterzami, kończąc przeżywanie w naszej Ojczyźnie tegorocznego
Tygodnia Wychowania, skierujmy przed Boży tron nasze gorące błagania:
1.

„Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz”. Módlmy się za pasterzy Kościoła,
aby potrafili zobaczyć każdego człowieka, oczekującego pomocy
w spotkaniu z Bogiem.
Ciebie prosimy…

2.

Jezus powołał św. Mateusza słowami „Pójdź za Mną”. Módlmy się za
wszystkich powołanych do służby w Kościele, by byli wierni powierzonej im
misji.

3.

Faryzeusze mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada
z celnikami i grzesznikami”. Prośmy Boga, aby wychowankowie sprawiający
problemy wychowawcze zostali otoczeni szczególną troską i otrzymali
potrzebne wsparcie w drodze ku dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej.

4.

„Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają”. Módlmy się za
lekarzy, psychologów i tych wszystkich, których fachowa pomoc służy dziełu
wychowania, aby z pomocą łaski Bożej mogli skutecznie realizować swą
misję wobec bliźnich.

5.

„Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”. Prośmy o miłosierdzie dla zmarłych,
zwłaszcza tych, którzy pomogli nam stać się lepszymi i dojrzalszymi –
naszych rodziców, nauczycieli, wychowawców, duszpasterzy.

6.

„Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”. Módlmy się za
nas, tu zgromadzonych, aby świadomość naszych win nie oddalała nas od
Boga, ale otwierała nasze serca na Jego uzdrawiającą łaskę.

Panie Jezu Chryste, Ty pragniesz być naszym lekarzem, a swoją miłością
otaczasz zwłaszcza tych, „którzy się źle mają”. Prosimy byś przyszedł nam
dziś z pomocą w naszych potrzebach. Ufamy w To, że jesteś z nami i nigdy nas
nie opuścisz. Który żyjesz i królujesz teraz i w wieczności.
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