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Kol 3, 1-11; Łk 6, 20-26
Wspomnienie św. Jana Chryzostoma,
biskupa i doktora Kościoła

I

Liturgia

Szukajcie tego, co w górze
Jednym z zadań wychowawcy jest motywowanie do rozwoju. Dobry
nauczyciel potrafi ustawić na właściwym poziomie poprzeczkę i zmobilizować
wychowanka do jej pokonania. Takim wychowawcą jest św. Paweł, który
zachęca dziś Kolosan: „…szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus,
zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na
ziemi” (Kol 3, 1-2). Apostoł wskazuje horyzont, ku któremu chce prowadzić
swych uczniów.
W jednej ze szkół odbyła się konferencja dla rodziców, w czasie której poruszony został problem kształtowania w sercach dzieci wrażliwości na potrzeby
bliźnich. Wśród słuchaczy obecna była mama, która zaprotestowała: „Proszę
nie żądać od nas, żebyśmy w takim duchu wychowywali nasze dzieci, bo zrobimy z nich nieudaczników życiowych. Życie to wyścig szczurów, zwycięża ten,
kto jest silniejszy i bardziej sprytny”. Jak widać, można poprzeczkę w wychowaniu ustawić bardzo nisko. Prawdopodobnie jako pierwsi skutki takiej formacji odczują rodzice, którzy w bolesny sposób przekonają się, że popełnili błąd.
Bardzo pouczające pod względem wychowawczym są życiorysy świętych.
Widać w nich wielki udział rodziców w formacji ludzkiej i duchowej swych
dzieci. Biografie te utwierdzają w przekonaniu, że rodzice świętych założyli
sobie wprost jako swój cel doprowadzenie dzieci do świętości. Pani Marianna
Popiełuszko, matka bł. ks. Jerzego stwierdziła kiedyś: „Najważniejsze w życiu to
dać dzieciom Boga”. Autorka jej biografii, Milena Kindziuk pisze: „Kiedyś pani
Marianna dowiedziała się, że miejscowy ksiądz wikariusz ma ciekawe przeźrocza o życiu świętych. Postanowiła je od niego pożyczyć, by sprawić dzieciom
radość na święta. Pamięta, że Alek [późniejszy ks. Jerzy] bardzo się z nich
ucieszył. Powiesił w kuchni prześcieradło i wyświetlał je kilka razy”1. Być może
już wtedy, patrząc na te przeźrocza przyszły Błogosławiony postanowił sobie,
że musi być świętym?
Obraz Matki Bożej Częstochowskiej to ikona w stylu „Hodegetrii” – czyli
„wskazującej drogę”. Maryja z Jasnogórskiej ikony daje czytelny przekaz –
wskazuje na Jezusa. On jest Drogą, Prawdą i Życiem.

1

M. Kindziuk, Matka Świętego. Poruszające świadectwo Marianny Popiełuszko, Kraków 2012, s. 54.

Modlitwa wiernych
Jezus wzywa nas w dniu dzisiejszym do realizacji ewangelicznych błogosławieństw. Prośmy Go, by życie błogosławieństwami stało się celem
naszych życiowych dążeń:
1.

Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił… Módlmy się za Kościół
święty, by wszyscy jego członkowie doświadczali pełnego miłości
spojrzenia Jezusa i wsłuchiwali się w Jego Słowo. Ciebie prosimy…

2.

Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.
Módlmy się za rodziców, by wychowując swe dzieci ukazywali im jako cel
życia dobra duchowe, a nie tylko materialne.

3.

Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.
Módlmy się w intencji wychowawców, aby potrafili ukształtować
w sercach dzieci i młodzieży wrażliwość na potrzeby biednych.

4.

Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.
Módlmy się w intencji wszystkich przeżywających ból i cierpienie, by
Maryja, Pocieszycielka Strapionych, otarła ich łzy oraz by spotkali się
z pomocą bliźnich gotowych udzielić im potrzebnego wsparcia.

5.

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą
spośród siebie... Módlmy się w intencji chrześcijan prześladowanych
w różnych częściach świata z racji przynależności do Chrystusa, by Duch
Święty obdarzył ich darem męstwa. Prośmy, by mogli w pokoju i wolności
wyznawać swoją wiarę.

6.

Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie.
Módlmy się za nas, obecnych na tej Mszy św., aby myśl o pełnym
zjednoczeniu z Bogiem dodawała nam sił w zmaganiach codzienności.

Panie Jezu Chryste, Ty nie tylko zapraszasz nas na drogę błogosławieństw
i jesteś wzorem podążania tą drogą, ale dajesz nam siłę, byśmy mogli
ją podjąć w naszym życiu. Bądź uwielbiony teraz i na wieki.
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