
„Cieszcie się i radujcie (…), bo wielka jest wasza nagroda w niebie” (Łk 6, 23). Powodem 
radości, do której wzywa nas Chrystus jest przygotowana dla nas nagroda. Gdyby takie 
przesłanie wypełniało całą treść Jezusowego nauczania o błogosławieństwach, nie byłoby 
w nim nic zaskakującego. Tymczasem zapewnienie o czekającej nas radości poprzedzone 
jest słowami: „Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą 
spośród siebie, gdy was zelżą i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze 
imię jako niecne” (Łk 6, 22). Również pozostałe obietnice zawarte w dzisiejszej Ewangelii 
dotyczą tych, którzy: są ubodzy, głodują, płaczą, są znienawidzeni. 

Spotykając się w dniu 24 marca 2000 roku z młodymi całego świata w miejscu, 
w którym Jezus wypowiedział słowa zapisane w dzisiejszej Ewangelii, św. Jan Paweł II 
zwrócił uwagę, że w Kazaniu na Górze Jezus wzywa do pójścia pod prąd głównych trendów 
tego świata: „wszędzie wokół was rozbrzmiewa inny głos (…) Ten głos mówi: Błogosławieni 
są pyszni i gwałtowni, dążący do sukcesu za wszelką cenę, pozbawieni skrupułów, 
bezlitośni, nieuczciwi, którzy wszczynają wojny miast ustanawiać pokój i prześladują tych, 
którzy stają im na drodze. Ten głos wydaje się mieć rację w świecie, w którym gwałtowni 
często zwyciężają, a nieuczciwi zdają się odnosić sukces. Tak — mówi głos zła — to oni 
wygrywają. To oni są szczęśliwi!”

Tymczasem słuszność Chrystusowych błogosławieństw potwierdza sama obserwacja 
tego, co dzieje się w świecie. Ilu ludzi osiągnęło życiowy sukces, nie doświadczając przy 
tym prawdziwego szczęścia. Można by tu wymienić nazwiska gwiazd sportu, muzyki, kina, 
które będąc u szczytu sławy, zaczęły sięgać po alkohol, narkotyki czy uprawiać hazard. 
Z drugiej strony wielu ludzi prowadzących ciche, skromne życie, w którym nie brakowało 
trudności i cierpień, doświadczyło spełnienia, oceniając swoją egzystencję jako szczęśliwą. 

Papież Franciszek w kazaniu wygłoszonym z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych 
w 2015 roku na rzymskim cmentarzu Campo Verano, ukazał sens każdego z ośmiu 
błogosławieństw w konkretnych sytuacjach życia. Przeżywając Tydzień Wychowania 
przytoczmy fragment tej homilii, który ma wydźwięk wychowawczy: „Błogosławieni cisi. 
A my, przeciwnie, ileż razy jesteśmy niecierpliwi, nerwowi, zawsze gotowi do narzekań! 
Mamy wiele pretensji wobec innych, ale kiedy dotyczą nas, reagujemy podniesionym 
głosem, jak byśmy byli władcami świata, podczas gdy w rzeczywistości wszyscy jesteśmy 
dziećmi Bożymi. Pomyślimy raczej o tych matkach i ojcach, którzy są bardzo cierpliwi 
wobec dzieci doprowadzających ich do szaleństwa. To jest droga Pana: droga łagodności 
i cierpliwości”.

 Przyjmijmy Kazanie na Górze jako Jezusowy program wychowawczy. 
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Wsłuchani w wymagające wskazania Jezusa zawarte w Kazaniu na Górze, prośmy 
o siłę w kroczeniu drogą ośmiu błogosławieństw: 
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i modlitwa wiernych: 
ks. Marek Studenski

Boże, najlepszy Ojcze, Twój Syn przedstawił nam program ewangelicznych 
błogosławieństw, wzywających nas na stromą ścieżkę prowadzącą ostatecznie do 
pełnego zjednoczenia z Tobą w Twoim Królestwie. Nasze grzechy i niedosko-
nałości w podążaniu tą drogą nie wynikają ze złej woli, ale z naszej słabości. Oczyść 
nasze serca, by należały tylko do Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

1. Módlmy się za papieża Franciszka, prosząc by Chrystus obdarzył go wszelkimi 
łaskami koniecznymi w powierzonej mu misji przewodzenia Kościołowi 
świętemu na ziemi. Ciebie prosimy…

2. Módlmy się, by w polskich szkołach i przedszkolach nie zabrakło gorliwych, 
oddanych katechetów, kierujących się duchem Chrystusowych błogo-
sławieństw. Ciebie prosimy…

3. Módlmy się, by Pan wzbudził nowe, święte powołania kapłańskie, zakonne 
i misyjne w naszej Ojczyźnie. Ciebie prosimy…

4. Módlmy się za młodzież, prosząc dla niej o dar męstwa, konieczny do podjęcia 
odkrytego i rozeznanego na modlitwie powołania. Ciebie prosimy…

5. Módlmy się za zmarłych, wspominając dziś szczególnie wszystkich kapłanów, 
których Pan postawił na drodze naszego życia. Zmartwychwstały Chryste, bądź 
ich radością na wieki. Ciebie prosimy…

6. Módlmy się za nas samych, byśmy zgodnie z zachętą Jezusa nie tracili nadziei 
i głębokiej chrześcijańskiej radości także wtedy, gdy życie nie układa się po 
naszej myśli. Ciebie prosimy…
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