Czwartek, 15 września 2016 r.
Hbr 5, 7-9; J 19, 25-27
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

I

Liturgia

W rękach Maryi
Z pewnością nie jest dziełem przypadku, że tak wielu świętych to wychowankowie
Matki Bożej. Jednym z nich jest św. Jan Paweł II. Od samego początku jego życie
związane było z Maryją. Gdy przychodził na świat ok. godz. 17.00 w dniu 18 maja 1920 r.
przez otwarte okno do mieszkania w kamienicy na wadowickim Rynku wpływały
dźwięki Litanii Loretańskiej do Matki Bożej, dochodzące z pobliskiego kościoła. Płacz
niemowlęcia splótł się ze śpiewem Litanii. Po śmierci matki, Emilii, zaraz następnego
dnia po pogrzebie, ojciec zabrał synów – Karola i Edmunda do Kalwarii Zebrzydowskiej.
Maryja stała się dla Karola prawdziwą Matką. Nigdy nie zgubił do Niej drogi. Decyzja
Karola Wojtyły, ojca Jana Pawła II okazała się decyzją trafną. Święty Papież przez całe
życie doświadczał obecności i opieki Matki Najświętszej. Będąc po raz pierwszy jako
papież, 7 czerwca 1979 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej, Jan Paweł II dał niezwykłe
świadectwo: „… przybywałem tutaj sam, tak żeby nikt nie wiedział, nawet kustosz
klasztoru. Kalwaria ma to do siebie, że się można łatwo ukryć. Więc przychodziłem sam
i wędrowałem po dróżkach Pana Jezusa i Jego Matki, rozpamiętywałem Ich najświętsze
tajemnice. To jest zupełnie przedziwna rzecz - te dróżki... ale o tym jeszcze powiem.
A prócz tego polecałem Panu Jezusowi przez Maryję sprawy szczególnie trudne
i sprawy szczególnie odpowiedzialne w całym moim posługiwaniu biskupim, potem
kardynalskim. Widziałem, że coraz częściej muszę tu przychodzić, bo po pierwsze
spraw takich było coraz więcej, a po drugie - dziwna rzecz - one się zwykle
rozwiązywały po takim moim nawiedzeniu na dróżkach…”
Niejeden z nas, patrząc na swoje życie, może potwierdzić, że rzeczywiście warto
zawierzyć się Maryi. Wspominamy dziś Maryję jako Matkę Bożą Bolesną. Znamienne
jest to, że właśnie w sercu tajemnicy boleści Matki Bożej - gdy stała Ona pod krzyżem
- Jezus dał nam Ją za Matkę. Doświadczenie potwierdza, że również pod krzyżem
naszego życia najlepiej doświadczamy, że Maryja jest naszą Matką.
W czerwcu 1983 r. św. Jan Paweł II prowadził na Jasnej Górze Apel Jasnogórski.
Na zakończenie dodał: “Jeszcze jedno. W dniu 13 maja minęło dwa lata od tego
popołudnia, kiedy ocaliłaś mi życie. Było to na placu Świętego Piotra. Tam, w czasie
audiencji generalnej, został wymierzony do mnie strzał, który miał mnie pozbawić
życia. Zeszłego roku w dniu 13 maja byłem w Fatimie, aby dziękować i zawierzać. Dziś
pragnę tu, na Jasnej Górze, pozostawić jako wotum widomy znak tego wydarzenia,
przestrzelony pas sutanny. Wielki Twój czciciel, kardynał August Hlond, prymas Polski,
na łożu śmierci wypowiedział te słowa: „Zwycięstwo - gdy przyjdzie - przyjdzie przez
Maryję”. Totus Tuus. I więcej już nic nie dodam”.
W kolejnym dniu Tygodnia Wychowania powierzmy naszych wychowanków i nas
samych w ręce Matki Bożej. Obok Jezusa jest w nich miejsce dla nas wszystkich.

Modlitwa wiernych
Wraz z Maryją stajemy dziś pod krzyżem, z którego płynie zapewnienie,
że jest Ona naszą Matką. Przez Jej wstawiennictwo prośmy dobrego Boga
w intencjach Kościoła i świata:
1.

Boże, za wstawiennictwem Maryi, Matki Kościoła, prosimy Cię za Kościół
święty, aby do źródeł wód chrzcielnych przybywało jak najwięcej ludzi –
dzieci i dorosłych. Ciebie prosimy…

2.

Za wstawiennictwem Maryi, Królowej rodzin, polecamy Ci Panie
wszystkich małżonków, by otworzyli się na dar życia i z odpowiedzialnością podjęli się wychowania swoich dzieci.

3.

Za wstawiennictwem Maryi, Matki Zbawiciela, modlimy się za nauczycieli,
duszpasterzy i wszystkich wychowawców chrześcijańskich, by tak jak
Wychowawczyni Syna Bożego, prowadzili dzieci i młodzież na spotkanie
z Bogiem.

4.

Za wstawiennictwem Maryi, Matki Bolesnej, prosimy Cię Boże o Twoją
łaskę dla rodziców i wychowawców przeżywających trudności, by wiedzeni Twym światłem znaleźli rozwiązanie trapiących ich problemów.

5.

Za wstawiennictwem Maryi, Opiekunki szkół katolickich, módlmy się
w intencji Rady Szkół Katolickich w Polsce, by owocnie służyła katolickim
placówkom oświatowym w naszej Ojczyźnie.

6.

Za wstawiennictwem Maryi, Królowej nieba, polecamy Ci, Panie, naszych
zmarłych krewnych, dobrodziejów, a zwłaszcza zmarłych nauczycieli
i wychowawców, obdarz ich wieczną radością.

7.

Za wstawiennictwem Maryi, Wspomożenia wiernych, przedstawiamy
Ci, Panie, sprawy każdego z nas, prosząc byś spojrzał na nas z miłością.

Panie Jezu, Ty z wysokości krzyża ogłosiłeś, że Maryja jest naszą Matką.
Dziękujemy Ci za ten testament Twojej Miłości. Który żyjesz i królujesz na
wieki wieków.
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