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Dobry wychowawca powinien posiadać odpowiednią wiedzę i rozwijać 
umiejętności pedagogiczne. Trzeba jednak pamiętać, że naturalne zdolności 
i talent pedagogiczny nie są jedynymi środkami zapewniającymi owoce wycho-
wania. Św. Paweł zapewnia dziś Kolosan: „Teraz raduję się w cierpieniach za 
was i ze swej strony dopełniam niedostatki udręk Chrystusa w moim ciele dla 
dobra Jego Ciała, którym jest Kościół” (Kol 1, 24). Apostoł włącza w pełnione 
przez siebie dzieło ofiarę cierpienia.

Zadziwia skuteczność duszpasterska Sługi Bożego kard. Stefana 
Wyszyńskiego. Potrafił nie tylko zaplanować, ale też doprowadzić do skutku 
zakrojone na szeroką skalę inicjatywy duszpasterskie, chociażby takie, jak 
złożenie Jasnogórskich Ślubów Narodu czy Wielka Nowenna przed Millenium 
Chrztu Polski. Dzieła te powstawały w cierpieniu. Prymas Tysiąclecia był przez 
władze komunistyczne internowany aż w czterech miejscach zatrzymań: 
Rywałdzie, Stoczku Warmińskim, Prudniku Śląskim i Komańczy. W Stoczku 
panowały spartańskie warunki. Ściany celi Księdza Prymasa w zimie od 
wewnątrz pokryte były szronem. 

Oblicze Matki Bożej na Jasnej Górze naznaczone jest bliznami. Ich widok 
sprawia, że Maryja staje się nam jeszcze bliższa w naszych cierpieniach i jako 
Wychowawczyni skuteczniej przemawia do naszych serc.

Modlitwa i ofiara powinny towarzyszyć wychowaniu nie tylko wtedy, gdy 
wyczerpią się ludzkie środki. Od pewnego czasu w wielu parafiach rozwija się 
piękna inicjatywa – powstają Róże Różańcowe rodziców modlących się w inten-
cji dzieci. Często pomysł założenia takiej róży wypływa od samych rodziców, 
którzy zwracają się do księży proboszczów, by pobłogosławili temu dziełu. 
Pięknym owocem Tygodnia Wychowania byłoby zainicjowanie Różańcowej 
Róży Rodziców w każdej parafii. 
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 Raduję się w cierpieniach



W dzisiejszej Ewangelii Jezus dostrzegł cierpienie chorego człowieka 
i przywrócił mu zdrowie. Polećmy się Jego troskliwej miłości:

1. Panie, polecamy Ci intencje Ojca Świętego Franciszka. Prosimy, abyś wy-
słuchał modlitwy Twojego Kościoła. Ciebie prosimy…

2. Panie, wejrzyj na nasze rodziny, spraw aby panująca w nich atmosfera 
sprzyjała rozwojowi miłości małżonków i powierzonej ich trosce dzieci.

3. Panie, obdarz potrzebnymi łaskami tych wychowawców, którzy ze wzglę-
du na brak rodziców zastępują ich w opiece i wychowaniu dzieci – za wsta-
wiennictwem Maryi, najlepszej z matek, udziel im tego wszystkiego, czego 
wymaga ich szczególna, odpowiedzialna misja. 

4. Panie, prosimy Cię o beatyfikację Sługi Bożego Stefana kardynała 
Wyszyńskiego, by przykład jego życia mógł budzić wiarę i ufność w sercach 
licznych rzesz Twoich dzieci. 

5. Panie, przyjmij do niebieskiej chwały naszych zmarłych rodziców, 
dziadków, rodziców chrzestnych, dzięki którym możemy trwać dziś przy 
Tobie. 

6. Panie, daj nam, tu zebranym, umiejętność łączenia naszych cierpień 
z Twoją zbawczą ofiarą.

Panie Jezu Chryste, wejrzyj na nas, otaczających Twój ołtarz i pozwól nam 
doświadczyć mocy Twego działania. Który żyjesz i królujesz na wieki 
wieków.
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