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1 Kor 12, 12-14. 27-31a; Łk 7, 11-17
Wspomnienie św. Jana Chryzostoma,
biskupa i doktora Kościoła

I

Liturgia

Obdarzeni przez Boga
Św. Paweł w Liście do chrześcijan w Koryncie wylicza charyzmaty, którymi
obdarzeni są członkowie Kościoła: „I tak ustanowił Bóg w Kościele najprzód
apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają
dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania
rozmaitymi językami” (1 Kor 12, 28). Każdy z tych darów służy Kościołowi.
W Mistycznym Ciele Chrystusa nie ma niepotrzebnych członków. Każdy z nich
wnosi dary i charyzmaty, jakimi został obdarzony przez Boga. Ostatnio Stolica
Apostolska przypomniała o znaczeniu charyzmatów i wskazała zasady, jakimi
należy się kierować w ich rozpoznawaniu i stosowaniu. Dokument Kongregacji
Nauki Wiary nosi piękny i bardzo wymowny tytuł: Iuvenescit Ecclesia („Kościół
się odmładza…”).
Max Lucado w książce „Wieloryb nie może latać” w sposób obrazowy
ukazuje prawdę o niepowtarzalności i oryginalności charyzmatów udzielonych
poszczególnym osobom. Po przylocie na lotnisko grupa pasażerów czeka na
odbiór bagażu. Jeden z nich bierze walizkę i wkrótce przekonuje się, że to nie
jego bagaż. Jaka jest najbardziej prawdopodobna reakcja takiego człowieka?
Z całą pewnością nie będzie się starał tłumaczyć samemu sobie, że trzeba
pogodzić się z tą sytuacją i nie zacznie na siłę przymierzać nie swoich ubrań.
Będzie chciał za wszelką cenę odnaleźć własną walizkę, która się zagubiła.
Bardzo ważne jest odkrycie powołania – drogi wyznaczonej nam przez Boga, bo
na niej czeka na nas walizka charyzmatów i łask przeznaczonych właśnie dla
nas.
Nie trzeba nikogo przekonywać, że wychowanie nie jest łatwym zadaniem.
Na szczęście każdy wychowawca – rodzic, nauczyciel otrzymuje wszelkie łaski
konieczne by sprostać temu wyzwaniu. Św. Paweł doświadczając słabości
słyszy zapewnienie Chrystusa: „Wystarczy ci mojej łaski” (2 Kor 12, 9). Z naszej
strony potrzebne jest otwarcie serca na Boże dary.
Dzień może być piękny i słoneczny, ale jeśli okno będzie zasłonięte choć małą
zasłonką, promienie potężnego Słońca nie dotrą do wnętrza pokoju. Modlitwa
otwiera zasłonę serca i wpuszcza do jego wnętrza światło łaski. Jakże ważną
rolę w życiu wychowawcy spełnia codzienna rozmowa z Bogiem. To właśnie
wtedy – na modlitwie Pan wyposaża nas w dary i otwiera na charyzmaty, bez
których nie da się skutecznie wychowywać.

Modlitwa wiernych
Przyzywając wstawiennictwa patrona dzisiejszego dnia – św. Jana
Chryzostoma, który umiejętnie wykorzystał talenty, jakimi Bóg go
obdarzył, zanieśmy przed Boży tron naszą modlitwę:
1.

Panie, wejrzyj na swój Kościół – spraw, by dary i charyzmaty jakimi hojnie
obdarzasz ochrzczonych, były jak najlepiej wykorzystane dla dobra
wspólnoty wierzących. Ciebie prosimy…

2.

Panie, uwolnij swych uczniów od zazdrości, fałszywych ambicji,
niepotrzebnej rywalizacji, by mogli współdziałać dla wspólnego dobra
służąc otrzymanymi od Ciebie darami.

3.

Panie, weź w swą opiekę wspólnoty, ruchy i stowarzyszenia katolickie,
by rozeznawały swe charyzmaty pod kierunkiem pasterzy Kościoła.

4.

Panie, polecamy Ci rodziców, wychowawców i nauczycieli – obdarz ich
wszystkim, czego potrzebują, by mogli dobrze wypełnić powierzoną im
misję.

5.

Panie, ześlij swego Ducha na młodych rozeznających drogę swego powołania, by dobrze odczytali Twą wolę i odważnie poszli za tym, do czego ich
wzywasz.

6.

Panie, spójrz na nas, zebranych na tej Eucharystii, wzbudź w nas ducha
służby i ofiary, byśmy mogli czynnie włączyć się w budowanie Twego
królestwa na ziemi.

Wszechmogący wieczny Boże, uczestnicząc w Ofierze Twego Syna, chcemy
złożyć na Twoim ołtarzu niedoskonałe owoce naszego trudu na rzecz
rozwoju Mistycznego Ciała Chrystusa. Oczyść je z naleciałości naszych
grzechów i słabości, uzupełnij Twoją łaską, by mogły się Tobie podobać.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
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