
W życiu bardzo często stajemy na rozstaju dróg i nie wiemy, którą z nich 

wybrać, jak postąpić. Dar rady umożliwia człowiekowi podejmowanie decyzji 

zgodnych z wolą Boga. Bóg pragnie naszego szczęścia i wie, co jest dla nas 

najlepsze. Św. Józef swoje najważniejsze decyzje podejmował w oparciu 

o rozeznanie woli Boga. Wiemy, że wolę tę odkrywał bardzo często we śnie. 

Sny te prowadziły go od lęku do pokoju serca i pewności wewnętrznej, 

od poczucia zagrożenia do doświadczenia bezpieczeństwa.

Papież Franciszek w swojej katechezie na temat daru rady wygłoszonej 

w dniu 7 maja 2014 r. przytacza ciekawe zdarzenie, którego był uczestnikiem: 

„Pewnego razu, kiedy byłem w konfesjonale w sanktuarium w Lujan w długiej 

kolejce stał taki bardzo nowoczesny chłopak, pokryty tatuażami... Przyszedł, 

żeby mi powiedzieć, co się jemu przydarzyło. Był to wielki i trudny problem. 

Zapytał mnie: Co byś zrobił? Powiedział mi, że wszystkie te sprawy opowiedział 

swojej mamie, a ona powiedziała jemu: Idź do Matki Boskiej. Ona ci powie, 

co trzeba zrobić. Oto kobieta, która miała dar rady. Nie wiedziała, jak rozwiązać 

problem syna, ale wskazała właściwą drogę: Idź do Matki Bożej, a Ona ci powie. 

To jest dar rady. Nie mów: Ale to i tamto.... Niech Duch Święty mówi. A ta prosta 

i pokorna kobieta dała synowi najprawdziwszą radę, bo chłopak ten powiedział: 

Spojrzałem na Madonnę i usłyszałem, że muszę to zrobić, to i tamto. Ja nie mu-

siałem mówić. Wszystko działo się między matką, Panną Maryją i chłopakiem. 

To jest dar rady. Wy, mamy, które macie ten dar, proście o ten dar dla waszych 

dzieci, dar doradzania dzieciom. Jest to dar od Boga.” 

Wychowanie jest dziedziną, w której od podejmowanych decyzji zależy na-

prawdę bardzo wiele. Zgodnie z zasadą św. Ignacego Loyoli należy postępować 

w taki sposób, jakby wszystko zależało od nas, ale modlić się i ufać Bogu tak, 

jakby wszystko zależało od Niego. Zauważmy, w jak pięknych słowach papież 
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Franciszek opisuje, działanie łaski Bożej w rodzinie, w procesie wychowania: 

„Ja nie musiałem mówić. Wszystko działo się między matką, Panną Maryją 

i chłopakiem”. 

Św. Paweł radzi dziś Tymoteuszowi: „Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, 

który został ci dany za sprawą proroctwa i przez włożenie rąk kolegium prezbi-

terów”. Słowa te powinniśmy odnieść do siebie. Nie zaniedbujmy charyzmatów 

i darów, których udziela nam Duch Święty. Wykorzystujmy je w życiu, także, gdy 

chodzi o wychowanie.
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Jezus mówi kobiecie z dzisiejszej Ewangelii: „Twoja wiara cię ocaliła”. Z głęboką 
wiarą zwróćmy się do Jezusa, który chce przyjść nam z pomocą we wszystkich 
naszych potrzebach:

Teksty rozważań 
i modlitwa wiernych: 
ks. Marek Studenski

Jezu, nasz Panie i Zbawicielu, im bardziej odczuwamy swe ograniczenia i bez-
radność, tym bardziej potrzebujemy Twej obecności i opieki. W Tobie cała nasza 
nadzieja. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Modlitwa wiernych

1. Jezu, Ty jesteś Głową Mistycznego Ciała, jakim jest Kościół. Utwierdzaj 
w prawdziwej jedności wszystkich wierzących w Ciebie. Ciebie prosimy…

2. Jezu, Ty jesteś Mistrzem i Nauczycielem, spraw, by wszyscy podejmujący się 
wychowania dzieci i młodzieży czynili to w jedności z Tobą. Ciebie prosimy…

3. Jezu, Ty jesteś Lekarzem, którego potrzebują Ci, którzy się źle mają, weź w swą 
opiekę młodzież potrzebującą wparcia terapeutów, wymagającą resocjalizacji 
i pomocy specjalistów. Spraw, by wszystkie wysiłki osób zaangażowanych 
w wychowanie i terapię przyniosły owoce. Ciebie prosimy…

4. Jezu, Ty jesteś Przedziwnym Doradcą, ześlij Ducha Świętego na wszystkich 
rodziców, wychowawców i nauczycieli, by otrzymali dar rady, konieczny w rozez-
nawaniu Twej woli.  Ciebie prosimy…

5. Jezu, Ty jesteś Panem i Bogiem, spraw, by owocem katechezy w naszej Ojczyźnie 
było prawdziwe przylgnięcie dzieci i młodzieży do Ciebie, jako Pana i Zbawiciela. 
Ciebie prosimy…

6. Jezu, Ty jesteś naszym zmartwychwstaniem i życiem, daj światło życia wiecznego 
naszym zmarłym rodzicom i wychowawcom w wierze. Ciebie prosimy…

7. Jezu, Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego, spraw byśmy wszyscy, którzy 
stanowimy wspólnotę Twego Kościoła, potrafili bezgranicznie Tobie zaufać.  
Ciebie prosimy…


