
Słowo „bojaźń” może kojarzyć się z lękiem i strachem. Choć z perspektywy 

językowej takie skojarzenie jest poprawne, jednak strach i lęk nie mają nic 

wspólnego z darem bojaźni Bożej. Papież Franciszek mówi, że dar ten polega na 

czymś zupełnie przeciwnym – na otwarciu serca na dobroć i czułość Boga. 

Uzdalnia nas do zrozumienia, że „jesteśmy dziećmi kochanymi bez miary”. 

Pierwsze słowa anioła skierowane we śnie do Józefa wyzwalały go z lęku: 

„Józefie, synu Dawida, nie bój się…” 

W historii św. Józefa widzimy, że zaufanie i posłuszeństwo Bogu przynoszą 

w życiu Józefa owoc w postaci odważnego i pewnego przezwyciężenia 

zewnętrznych niebezpieczeństw. Józef nie opiera się na swoich kalkulacjach, 

ale wsłuchuje się w głos Boga i idzie za nim. Józef słyszy głos Boga w ciszy, 

w czasie snu. Nie jest więc w żaden sposób zmuszony do respektowania Bożych 

poleceń. Jest im posłuszny, bo ufa Bogu, w Nim szuka oparcia, wie, że Jego 

zamysły są słuszne i w nich jest rozwiązanie wszystkich problemów, jakie 

przeżywa Święta Rodzina. 

Z autentyczną, głęboką miłością związane jest zaufanie. W filmie 

„Niepotrzebni mogą odejść” młoda dziewczyna uczestniczy w ucieczce przed 

policją ze swoim chłopakiem, który jest gangsterem. Naraża swoje życie. 

W każdej chwili mogą paść strzały ze strony ścigających ich policjantów. Rodzice, 

bezsilni wobec jej decyzji, proszą duchownego, który zna ich córkę od dziecka, 

by powstrzymał ją i zapobiegł tragedii. Starszy ksiądz skłania dziewczynę, by 

wróciła do domu. Nie mając innych argumentów, nawiązuje do jej dziecięcych 

lat i pyta: „Gdzie jest twoja wiara, dziecko?” Dziewczyna odpowiada: „Moja 

wiara jest w mojej miłości”. 
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Miłość Boga można jednak stracić, zapełniając serce innymi wartościami tak, 

że nie ma w nim miejsca dla Boga. Św. Paweł przestrzega dziś Tymoteusza: 

„Ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne 

nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. 

Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to ugania-

jąc się niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu 

boleściami” (1 Tm 6, 9-10).

Papież Franciszek w katechezie o darze bojaźni Bożej pisze o tym samym 

w nieco innych słowach: „Kiedy ktoś żyje w stanie zła, gdy bluźni przeciw Bogu, 

gdy wykorzystuje innych, tyranizuje ich, gdy żyje jedynie dla pieniędzy, próżności 

lub władzy albo pychy - wówczas święta bojaźń Boża ostrzega nas: baczność! 

Z całą tą swoją władzą, ze wszystkimi tymi pieniędzmi, z całą tą swoją dumą, 

z całą tą swoją próżnością nie będziesz szczęśliwy. Nikt nie może zabrać z sobą na 

drugi świat ani pieniędzy, ani władzy, ani próżności, ani dumy. Nic!” 

(11.06.2014).

Najlepszym zabezpieczeniem dziecka przed złem jest wychowanie w wierze. 

Człowiek może się w życiu pomylić, iść przez jakiś czas w niewłaściwym 

kierunku, ale zawsze będzie miał szansę wrócić. W jego sercu jest już doświad-

czenie miłości, już doświadczył tego, że w Bogu można znaleźć oparcie i siłę. 

Zawsze będzie miał do czego wracać. Syn marnotrawny właśnie będąc na dnie 

i dzieląc koryto ze świniami, stwierdził: „Wstanę i wrócę do mojego Ojca…”.
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Bóg jest Ojcem, w którym jest nasze oparcie i nasza siła. Ufając bezgranicznie 
w Jego miłość, przedstawmy Mu nasze prośby:

Teksty rozważań 
i modlitwa wiernych: 
ks. Marek Studenski

Boże, Ty jesteś Ojcem, który pragnie naszego dobra i dla którego wszystko jest 
możliwe. Przyjmij nasze prośby i prowadź nas w myśl rozporządzeń Twej 
Opatrzności. Tobie cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.

Modlitwa wiernych

1. Módlmy się za Kościół święty, by kierowany przez Ducha Świętego oczyszczał 
się z tego wszystkiego, co przeszkadza w pełnej, ewangelicznej miłości Boga 
i drugiego człowieka.  Ciebie prosimy…

2. Módlmy się za kierujących oświatą w naszej Ojczyźnie, aby mieli zawsze przed 
oczyma pełne dobro dzieci i młodzieży.  Ciebie prosimy…

3. Módlmy się za dzieci i młodzież, by po przerwie spowodowanej pandemią 
COVID-19 wróciły do uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej. Ciebie prosimy…

4. Módlmy się za rodziców, by relacja, jaką mają z dziećmi, umożliwiła dzieciom 
pełne otwarcie się na Boga i zaakceptowanie w życiu Jego woli. Ciebie prosimy…

5. Módlmy się za zmarłych księży, katechetów, nauczycieli i wychowawców. 
Polećmy Bogu naszych zmarłych rodziców. Jezu zmartwychwstały, bądź ich 
radością na wieki. Ciebie prosimy…

6. Módlmy się za nas samych, byśmy tak, jak uczniowie Jezusa i jak kobiety z dzisiej-
szej Ewangelii, zawsze postępowali za naszym Panem. Ciebie prosimy…


