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I

Liturgia

… z głośnym wołaniem i płaczem
Odbiorcy kultury masowej narażeni są na rozwinięcie w swojej wyobraźni wypaczonego obrazu świata. Może to rodzić nierealne oczekiwania wobec życia, a w przypadku
ich niespełnienia skończyć się zgorzknieniem i rozczarowaniem. Nie da się na zawsze
zachować zdrowia, urody bez zmarszczek i siwych włosów. Starość niekoniecznie będzie
tak piękna i radosna, jak mogą to sugerować telewizyjne reklamy.
Przekaz ewangeliczny nie jest wyretuszowaną opowieścią dającą łatwą pociechę.
Dziś jesteśmy świadkami testamentu z krzyża. Jezus przeżywając cierpienie okrutnej
śmierci krzyżowej, daje nam swą Matkę, byśmy przyjęli Ją jako naszą Matkę i stali się Jej
prawdziwymi córkami i synami. Wiemy, jakie było znaczenie tego testamentu dla
przyszłości – dwóch tysięcy lat trwania Kościoła i z całą pewnością dla dalszej jego
przyszłości, która jest jeszcze przed nami zakryta. Wartość tego testamentu rozumie
każdy, kto choć raz w trudnej sytuacji doświadczył czułości i opieki Matki Bożej, kto
posiada omodlony różaniec, kto bez Maryi nie wyobraża sobie swego chrześcijańskiego
życia. Powtórzmy jednak jeszcze raz – ta pełna nadziei chwila, w której Jezus wskazując
na Maryję mówi każdemu z nas: „Oto Matka twoja”, miała miejsce w dramatycznych
okolicznościach, kiedy mogło się wydawać, że śmierć i grzech odnoszą tryumf i wszystko
jest skończone.
Autor Listu do Hebrajczyków przypomina, że zanim Chrystus „stał się sprawcą
zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają” najpierw „z głośnym
wołaniem i płaczem zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od
śmierci” i „nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał” (Hbr 5, 7-9).
Jezus zwraca się do Ojca „z głośnym wołaniem i płaczem”. Sługa Boży, arcybiskup
Fulton J. Sheen w książce Kapłan nie należy do siebie napisał: „Istnieje żydowskie
powiedzenie o tym, że można rozróżnić trzy rodzaje modlitw, z których każda kolejna
jest bardziej wzniosła od poprzedniej: modlitwa, wołanie i łzy. Modlitwę odmawia się
w ciszy, wołanie – z podniesionym głosem, lecz nie istnieją drzwi, których nie przenikną
łzy”.
W naszym życiu jest miejsce na płacz i łzy. Nie trzeba się ich wstydzić, zwłaszcza na
modlitwie. Tu możemy zdobyć się na całkowitą szczerość. Pamiętajmy o tym. A jeżeli
ktoś z nas jest czyimś wychowawcą w wierze, niech zapewnia swych wychowanków,
że w relacji z Bogiem można zrzucić się maskę i niepotrzebne jest koloryzowanie rzeczywistości.

Modlitwa wiernych
„Niewiasto, oto syn Twój”. „Oto Matka twoja”. Przyjmując Chrystusowy
testament z krzyża módlmy się z ufnością przez wstawiennictwo Maryi:
1.

Za Kościół Święty, aby 15-ste Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów
Młodzież, wiara i rozeznanie powołania, mające rozpocząć się za miesiąc
w Rzymie przyniosło oczekiwane owoce. Ciebie prosimy…

2.

Za polskie rodziny, by rodzice otaczając swe dzieci od pierwszych chwil życia
dojrzałą miłością, stworzyli im środowisko umożliwiające pełny rozwój ludzki
i chrześcijański. Ciebie prosimy…

3.

Za nauczycieli i wychowawców szkół, przedszkoli i wszystkich placówek
wychowawczych w naszej Ojczyźnie, by ich praca przynosiła owoce w życiu
wychowanków, a dla nich samych była źródłem radości i poczucia spełniania
potrzebnej i pięknej misji. Ciebie prosimy…

4.

Za młodzież w Polsce i na całym świecie – by w procesie rozeznawania
powołania spotkała się z pomocą rodziców, duszpasterzy i wychowawców,
służących radą i dających świadectwo dojrzałego życia chrześcijańskiego.
Ciebie prosimy…

5.

Za polskie uczelnie i szkoły katolickie, by były miejscem integralnej,
harmonijnej formacji dzieci, młodzieży i dorosłych, zarówno uczniów – jak
i nauczycieli. Ciebie prosimy…

6.

Za nas samych, byśmy codziennie otwierali swe serca przed Bogiem, obdarzeni
umiejętnością szczerej, ufnej modlitwy. Ciebie prosimy…

Panie Jezu Chryste, „Ty podczas swojego życia doczesnego z głośnym wołaniem
i płaczem zanosiłeś gorące prośby i błagania” do Twojego i naszego Ojca. Spraw,
byśmy byli wierni praktyce codziennej, ufnej modlitwy. Który żyjesz i królujesz
na wieki wieków.
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