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Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

I

Liturgia

Relacja rodziców z dziećmi
„…Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono” (Łk 2, 33). Niejeden
rodzic przeżywał już podobne zdziwienie. Dobrze, gdy zaskoczenie matki i ojca
wywołane tym, co słyszą o swym dziecku związane jest z czymś pozytywnym.
Gorzej gdy tak, jak w przypadku Maryi, serce rodziców na wieść dotyczącą ich
dziecka, przeniknie miecz boleści. Jeszcze gorzej, gdy wiadomość ta związana jest
z jakimś niewłaściwym wyborem, złym czynem popełnionym przez dziecko.
Migawka z życia szkoły – kończy się szkolna wywiadówka. Jako ostatnia
wychodzi z klasy matka – widać, nieco starsza od pozostałych rodziców. W jej
oczach można dostrzec łzy. Musiała znowu wysłuchać niepokojących uwag
wychowawczyni na temat jej syna. Jest ostatnim, najmłodszym z jej dzieci.
Pozostała trójka opuściła już szkołę. Nie było z nimi żadnych problemów…
Zdarza się. Dzieci nazywamy co prawda „pociechami”, wychowanie nie zawsze
jest jednak dla rodziców źródłem samej tylko pociechy.
Wiemy, że choć św. Józef nie był naturalnym ojcem Jezusa, ewangelista Łukasz
używa jednak wobec niego określenia „ojciec”. Spełniał on bowiem we
wspaniałym stylu powołanie ojca. Podjął się dobrowolnie tej misji, wyrzekając
się swoich dotychczasowych życiowych planów. Był oparciem dla swojej
rodziny w czasie ucieczki do Egiptu, widzimy go dziś obok Maryi, która
dowiaduje się w świątyni o mającym przeszyć Jej serce mieczu boleści, po
odnalezieniu dwunastoletniego Jezusa w świątyni, Jego Matka powie: „Oto
ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie” (Łk 2, 48).
Wychowanie dziecka jest źródłem radości, ale nieraz wiąże się także
z koniecznością przeżycia trudnych, czasem bardzo bolesnych chwil.
Obserwując szkolną rzeczywistość w dalszym ciągu daje się zauważyć, że matki
podejmują troskę wychowawczą w większym stopniu niż ojcowie. Na
zebraniach rodziców można zazwyczaj spotkać więcej kobiet niż mężczyzn.
Przykład Maryi i Józefa jest wskazówką dla wszystkich małżeństw – w
wychowaniu warto być razem. Dlatego, że dziecko potrzebuje matki i ojca, ale
także i z tego powodu, że o wiele łatwiej przyjąć i w twórczy sposób przeżyć
wszelkie kryzysy rodzinne i wychowawcze, gdy nie jest się pozostawionym
samemu. Opieka nad dziećmi i ich wychowanie to jedno z najtrudniejszych, ale
zarazem najdonioślejszych zadań, jakie człowiek ma do spełnienia na ziemi.
Zostało ono przez Boga skrojone na miarę dwojga rodziców.

Modlitwa wiernych
Przyzywając wstawiennictwa Maryi, która pozwoliła, by Jej serce
przeniknął miecz cierpienia, bo tego wymagało nasze zbawienie, prośmy
dobrego Boga w intencji Kościoła, świata i nas samych:
1.

Módlmy się za papieża Franciszka, by wszyscy wierni kierując się
posłuszeństwem wiary, przyjmowali jego nauczanie jako głos namiestnika
Chrystusowego na ziemi. Ciebie prosimy…

2.

Módlmy się za wszystkie małżeństwa, przeżywające trudności związane
z wychowaniem dzieci, aby mężowie i żony darzyli się wzajemnym
wsparciem i razem z ufnością zwracali się do Boga.

3.

Módlmy się za rodziny przeżywające poważne problemy i kryzysy, aby
miały odwagę skorzystać z pomocy duszpasterzy, doradców życia
rodzinnego i terapeutów chrześcijańskich.

4.

Módlmy się za dzieci i młodzież, by pamiętając o IV przykazaniu Bożym
okazywały swoim rodzicom szacunek i posłuszeństwo wynikające
z prawdziwej miłości.

5.

Módlmy się za ojców i matki, którzy tu na ziemi musieli odprowadzić dzieci
do bram wieczności, by Zmartwychwstały Chrystus obdarzył ich łaską
nadprzyrodzonej nadziei i pozwolił po trudach ziemskiego życia spotkać
się w niebie ze swymi dziećmi.

6.

Módlmy się za nas samych, abyśmy nigdy nie zasmucali naszych bliskich,
ale poprzez nasze słowa i czyny wnosili w ich życie radość i pociechę.

Duchu Święty Boże, Ty jesteś pocieszycielem naszych serc. Nawiedź
wszystkie serca, zwłaszcza te, które są pogrążone w smutku,
przepełnione cierpieniem, lękiem, obawą o przyszłość i napełnij je swoją
nadprzyrodzoną radością. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
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