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Środa, 18 września 2019 r.
Mdr 4,7-15; Łk 2,41-52
Święto św. Stanisława Kostki

Liturgia

W szkole świętych
Święci w życiu św. Stanisława Kostki
Mówi się, że święci są wychowawcami świętych. Prawda ta znajduje
potwierdzenie w życiu św. Stanisława Kostki. W dzisiejszej Ewangelii spotykamy
Maryję, która odnajduje dwunastoletniego Jezusa w świątyni. Św. Stanisław
będąc w kolegium jezuitów w Wiedniu w grudniu 1565 r. ciężko zachorował.
W jego pokoju zjawiła się wtedy Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus. Maryja
przekazała Stanisławowi Dzieciątko i poleciła, by wstąpił do Towarzystwa
Jezusowego. Bóg objawił św. Stanisławowi swe zamiary wobec niego przez
Matkę Najświętszą.
Świętym, którego Bóg postawił na drodze św. Stanisława jest również Piotr
Kanizjusz. Korzystając z porady spowiednika, Stanisław wyruszył z Wiednia,
udając się pieszo do odległej o 650 km Dylingi, gdzie spotkał św. Piotra Kanizego,
mianowanego przez św. Ignacego Loyolę pierwszym prowincjałem niemieckiej
prowincji Towarzystwa Jezusowego. Św. Piotr Kanizjusz jest autorem pism
katechetycznych: Małego, Średniego i Wielkiego Katechizmu. Katechizmy te,
dostosowane do poziomu osób o różnym stopniu przygotowania umysłowego,
w ciągu 150 lat doczekały się aż 400 wydań. Doceniając wkład św. Piotra
Kanizjusza w życie Kościoła, papież Jan Paweł II wystosował z okazji 400 rocznicy
śmierci tego świętego list do biskupów niemieckich, w którym napisał: „…jak
wielkie znaczenie może mieć w dzisiejszych czasach szkoła przeniknięta duchem
Ewangelii, ściśle związana z życiem Kościoła, szerząca wzniosłe ideały kulturowe.
Dlatego też, czcigodni bracia, kładę wam na sercu troskę o katolickie
szkolnictwo”.
Św. Piotr Kanizjusz postanowił wypróbować pokorę i posłuszeństwo
Stanisława, zlecając mu różne prace w kolegium. Po przekonaniu się,
że Stanisław posiada pożądane przymioty, 25 września 1567 r. wręczył mu list
polecający do przełożonego generalnego Towarzystwa Jezusowego,
o. Franciszka Borgiasza - kolejnego świętego, który wpisał się w życie Stanisława.
Św. Piotr Kanizjusz napisał w tym liście, że młodzieniec pochodzący z rodu
szlacheckiego jest prawy i pilny i podkreślił, że „okazywał się zawsze wierny
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posługiwaniu i stały w powołaniu”. Na uwagę zasługuje zwłaszcza wzmianka,
która, gdy popatrzymy na nią z perspektywy całego życia św. Stanisława, nabiera
szczególnego znaczenia. Św. Piotr Kanizjusz napisał: „Nos de illo praeclara
speramus” - „Wiążemy z nim wielkie nadzieje”.
Mówiąc o świętych obecnych w życiu św. Stanisława Kostki trzeba też
wspomnieć o św. Barbarze, która w czasie choroby Stanisława zjawiła się w jego
pokoju w Wiedniu i w związku z tym, że nie mógł przyjąć kapłana, gdyż korzystał
ze stancji u protestanta, podała mu Komunię Św.
Po przyjęciu do nowicjatu jezuitów w Rzymie przed Uroczystością
Wniebowzięcia NMP św. Stanisław Kostka poprosił św. Wawrzyńca o łaskę
śmierci w dniu Wniebowzięcia Matki Bożej. Bóg spełnił tę prośbę, zabierając go
do Nieba tuż po północy 15 sierpnia 1568 r.
Patrząc na życie św. Stanisława Kostki nie sposób nie zauważyć świętych,
którymi Bóg posłużył się prowadząc go ku świętości.
Może pojawić się pytanie, dlaczego Bóg w naszym życiu posługuje się osobą
Matki Bożej i świętych. Odpowiedź na nie znajdujemy w Konstytucji
Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II: „Cały
bowiem wpływ zbawienny Błogosławionej Dziewicy na ludzi wywodzi się nie
z jakiejś konieczności rzeczowej, lecz z upodobania Bożego” (KDK 60). Takie jest
upodobanie Boże, by na naszych drogach towarzyszyła nam Maryja i święci.
Poza tym, że wstawiają się za nami przed Bogiem, są oni również naszymi
wychowawcami w wierze.
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Modlitwa wiernych
Przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki i świętych, którzy pojawili się na
drodze jego życia, przedstawmy Bogu nasze prośby:

1.

Za Kościół Święty, by parafie i zgromadzenia zakonne były szkołami
wychowującymi świętych. Ciebie prosimy…

2.

Za polską młodzież, zwłaszcza za uczniów klas maturalnych i ostatnich klas
szkół ponadpodstawowych, by otwarci na działanie Ducha Świętego
skutecznie rozeznawali swoje powołanie. Ciebie prosimy…

3.

Za rodziców i wychowawców, by odczytując Boże znaki towarzyszyli młodym w odkrywaniu drogi życia. Ciebie prosimy…

4.

Za osoby i instytucje wspierające rodziców i wychowawców, by z Bożą
pomocą owocnie realizowały powierzone im zadania. Ciebie prosimy…

5.

Za zmarłych duszpasterzy, nauczycieli i tych, którzy pomogli nam odkryć
naszą życiową drogę, by mogli cieszyć się oglądaniem Boga w niebie. Ciebie
prosimy…

6.

Za nas i za naszą wspólnotę parafialną, by przeżywanie tajemnicy świętych
obcowania wzbudzało w naszych sercach ufność w Bożą Opatrzność.
Ciebie prosimy…

Boże, Ty swą łaską uprzedzasz nasze prośby, dając nam to, czego potrzebujemy.
Wysłuchaj modlitwę, którą zanosimy przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki
i świętych, którzy byli obecni w jego życiu. Tobie wszelka cześć i chwała.
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