
Dar umiejętności umożliwia zobaczenie Bożych zamiarów ukrytych pośród 

wydarzeń i okoliczności naszego życia. Pozwala też dostrzec działania Boga w 

stworzonym przez Niego świecie. Papież Franciszek podkreśla, że dar ten 

wzbudza w nas zdumienie i poczucie wdzięczności za piękno i dobro 

stworzonego świata. Można przytoczyć tu słowa znanej piosenki zespołu 

„Skaldowie”: 

„Lampa nad progiem i krzesło i drzwi

Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał

Woda i ogień powtarza wciąż mi

Że mnie ktoś pokochał dziś”.

Rośliny i zwierzęta, morza i górskie szczyty, spotkania przy stole z bliskimi 

osobami, sztuka, muzyka, dobra książka – wszystko to mówi, że mnie Ktoś 

pokochał i z miłości stworzył dla mnie dobry i piękny świat. 

Dzisiejszy patron – św. Stanisław Kostka, pomimo młodego wieku, szybko 

zrozumiał, jaki jest zamysł Boga wobec świata i jakie są Boże plany wobec niego. 

Pomimo niezrozumienia ze strony brata i rodziców nie chciał przejąć majątku 

w rodzinnym Rostkowie. Rozeznał, że jego powołaniem jest życie w zakonie. 

Pragnienie to było tak mocne, że nie wahał się opuścić nocą stancji w Wiedniu, 

by wyruszyć do dalekiej Dylingi i rozpocząć nowicjat u jezuitów, a następnie 

przez Alpy dostać się piechotą do Rzymu. 

Rozeznanie woli Boga i pewność powołania to głęboka, wewnętrzna 

motywacja, pozwalająca człowiekowi przetrwać największe trudności i pokonać 

wszelkie przeszkody.
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Św. Józef musiał przejść przez wiele prób. Umiejętność odczytania woli Boga 

sprawiła, że odważnie stawił czoła kolejnym wyzwaniom, gdy nie potrafił 

wyjaśnić, kto jest ojcem Dziecka, które nosiła pod swym sercem Maryja, gdy nie 

mógł znaleźć miejsca, w którym Dziecko mogłoby przyjść na świat, musiał 

uchodzić do Egiptu, by uciec przed irracjonalnym gniewem Heroda. Nie tylko 

sam przez to wszystko zwycięsko przeszedł, ale potrafił być silnym oparciem dla 

swej Rodziny.

W Kościele czcimy Rok Św. Józefa, ale w związku z 500 rocznicą nawrócenia 

św. Ignacego Loyoli i 400 rocznicą jego kanonizacji, przeżywamy również 

Rok poświęcony temu Świętemu. Św. Ignacy zostawił nam skuteczną metodę 

rozpoznawania obecności Boga w różnych sytuacjach życia. Pomaga w tym 

ignacjański rachunek sumienia, który jest codzienną refleksją nad sobą 

i własnym życiem i uczy rozeznawania i patrzenia na wszystko oczami Jezusa. 

Składa się z 5 kroków. Najpierw należy dostrzec obecność Boga w naj-

drobniejszych sytuacjach i podziękować Mu za to, co od Niego otrzymaliśmy, na 

przykład poprzez modlitwę, spotkanie z drugim człowiekiem, piękno przyrody, 

dobrze wykonane zadania... Później prosimy Boga o podwójną łaskę: poznania 

i odrzucenia grzechów. Trzeba o to poprosić, bo sami możemy nie widzieć 

pewnych słabości. Dzięki łasce Bożej możemy pogłębiać znajomość siebie, 

poznać grzech i prosić o łaskę odrzucenia go.

Trzeci krok to przegląd całego dnia w sposób świadomy i refleksyjny. 

To odnalezienie we wszystkim Bożego zamiaru i skonfrontowanie tego ze swoim 

życiem – począwszy od myśli, poprzez słowa, a skończywszy na uczynkach. 

Czwartym krokiem jest zobaczenie, że grzech i niedojrzałość dotyczą nie tylko 

mnie czy drugiego, ale dotykają przede wszystkim Boga. To On nam przebacza. 

Oddajemy wszystko Jego Miłosierdziu. 

Piąty krok uczy nas właściwego patrzenia w przyszłość. Postanowienie 

poprawy to czas na nasze decyzje, planowanie, wysiłek, ale zawsze przy współ-

pracy z łaską Bożą. 
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Za wstawiennictwem św. Stanisława, patrona dzieci, młodzieży i naszej Ojczyzny 
z nadzieją polećmy Bogu to, z czym przychodzimy dziś na Eucharystię:

Teksty rozważań 
i modlitwa wiernych: 
ks. Marek Studenski

Dobry Jezu, spraw prosimy, byśmy mogli nawiązać z Tobą serdeczną i żywą relację, 
taką, jaką miał św. Stanisław Kostka. Bądź uwielbiony przez wszystkie wieki 
wieków. 

Modlitwa wiernych

1. Prośmy Boga, by nauczanie papieża Franciszka skutecznie docierało do serc 
młodych ludzi na wszystkich kontynentach. Ciebie prosimy…

2. Prośmy za naszą Ojczyznę, by przeżywany po raz kolejny Tydzień Wychowania 
zaowocował w życiu rodziców, wychowawców, duszpasterzy i wszystkich 
wychowanków. Ciebie prosimy…

3. Prośmy za młodzież, by oświecona światłem Ducha Świętego potrafiła dobrze 
rozeznać swe powołanie.  Ciebie prosimy…

4. Prośmy za dzieci, które cierpią z powodu braku głębokiej, dojrzałej relacji 
z rodzicami, by z pomocą bliźnich przezwyciężyły ten brak w swym życiu. 
Ciebie prosimy…

5. Prośmy za naszych zmarłych rodziców i wychowawców, by Pan dał im wieczne 
mieszkanie w niebie. Ciebie prosimy…

6. Prośmy za nas, tu zgromadzonych, by Pan pozwalał nam codziennie doświadczać 
Jego obecności w naszym życiu. Ciebie prosimy…


