
Symeon przygotował Maryję, by na to, co Ją czeka patrzyła oczyma Boga. 

Mówiąc o mieczu boleści, który przeniknie Jej serce, ukazał głęboki sens 

Jej cierpienia, które nastąpi w związku z misją Syna Bożego. Dar mądrości nie 

polega na posiadaniu szerokiej wiedzy czy wysokiego ilorazu inteligencji. Dzięki 

temu darowi człowiek zaczyna widzieć świat tak, jak widzi go Bóg. Można 

przyjmować różne perspektywy patrząc na tę samą sprawę. Wyobraźmy sobie 

piękny barokowy zamek z kilkoma rzędami olbrzymich okien. Ktoś przechodząc 

obok takiego budynku wyrazi swój zachwyt: „Jaki piękny pałac, tyle okien – ile 

tam musi być światła!”. Inna osoba przechodząc obok tego samego pałacu 

powie ze smutną miną: „Tyle okien, ile to musi być mycia!”.

Papież Franciszek zwraca uwagę, że św. Józef potrafił przyjąć Bożą 

perspektywę patrzenia nawet na własną słabość: „Zły sprawia, że patrzymy na 

naszą kruchość z osądem negatywnym, podczas gdy Duch z czułością 

wydobywa ją na światło dzienne” (Patris corde 2). 

Niejeden wychowawca przekonał się, że negatywne doświadczenia i kryzysy 

stają się szansą. Takie przekonanie jest źródłem nadziei i pozytywnego 

przyjmowania porażek i kryzysów. Zwróćmy uwagę, że dobrze przeżyte kryzysy 

w życiu rodziców czy nauczycieli w sposób bardzo twórczy wpływają na ich 

pracę wychowawczą. Prawidłowość ta sprawdza się w wielu dziedzinach życia. 

Weźmy pod uwagę na przykład kwestię uzależnień. Najbardziej przekonującym 

i skutecznym towarzyszem w drodze do trzeźwości jest ktoś, kto powie: „Jestem 

alkoholikiem. Od dziesięciu, piętnastu, dwudziestu lat żyję w trzeźwości. Ty też 

dasz radę”. Przyznanie się do własnej słabości i kruchości nie czyni naszych 

oddziaływań wychowawczych słabszymi. Wręcz odwrotnie – tylko bycie 

autentycznym i prawdziwym pomaga otworzyć serca wychowankom. To można 

zobaczyć patrząc Bożym spojrzeniem, które przychodzi wraz z darem mądrości.

Dar mądrości – zobacz świat oczyma Boga
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Warto gorąco modlić się o dar mądrości, bo dzięki niemu życie może nabrać 

zupełnie nowych barw. Ojciec Święty przytacza słowa św. Pawła: „Wiemy też, 

że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra” 

(Rz 8, 28) dodając uwagę św. Augustyna, że Bóg potrafi wyciągnąć dobro „nawet 

i ze złego” (Patris corde 4). Rzeczywiście, skoro Bóg jest w stanie współdziałać we 

wszystkim dla naszego dobra, to znaczy, że nie ma takiej rzeczy, takiego 

wydarzenia, takiego obrotu spraw, z których Bóg nie mógłby wyprowadzić 

dobra.

Papież Franciszek pisze: „Józef uczy nas, że posiadanie wiary w Boga 

obejmuje również wiarę, że może On działać także poprzez nasze lęki, nasze 

ułomności, nasze słabości. Uczy nas także, że pośród życiowych burz nie 

powinniśmy bać się oddać Bogu ster naszej łodzi” (Patris corde 2).

Widzimy, jak cenny jest dar mądrości, który pozwala nam to zobaczyć. 

Św. Józefie, uproś nam ten dar!
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Za wstawiennictwem Maryi, którą Jezus w testamencie z krzyża ogłosił naszą 
Matką, módlmy się prosząc dobrego Boga:

Teksty rozważań 
i modlitwa wiernych: 
ks. Marek Studenski

Boże, Ty jesteś źródłem prawdziwej mądrości. Otwórz nasze serca na Twoje dary 
i pozwól nam zobaczyć Twoją obecność we wszystkich wydarzeniach naszego 
życia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

Modlitwa wiernych

1. Za Kościół Święty, by był wspólnotą postępującą w wierze, nadziei i miłości.  
Ciebie prosimy…

2. Za małżonków, by pomagali sobie wzajemnie w drodze do coraz większej 
dojrzałości. Ciebie prosimy…

3. Za dzieci, by jak mały Jezus wzrastały w mądrości i w łasce. Ciebie prosimy…

4. Za dziadków i babcie, by owocnie wspierali swe dzieci w wychowaniu i formo-
waniu w wierze swych wnuków. Ciebie prosimy…

5. Za naszych zmarłych, zwłaszcza tych, którzy pomagali nam w nabywaniu Bożej 
mądrości, by mieli udział w radości zbawionych. Ciebie prosimy…

6. Za naszą wspólnotę, by karmiąc się Słowem Bożym i przystępując do stołu 
Eucharystycznego postępowała w mądrości i potrafiła patrzeć na wszystko Bożymi 
oczyma. Ciebie prosimy…


