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Powołanie i rodzina
19 czerwca 2022 r.

Powołanie jako wezwanie

Termin  powołanie pochodzi  od  łacińskiego  czasownika  vocare,  które  oznacza  wezwać. Dla
każdej osoby Bóg jest pierwszym wzywającym do stawania się Jego dzieckiem przez sakrament
chrztu.  Niektórzy  ludzie,  którzy  zostali  ochrzczeni  są  wezwani  do  oddania  życia  Bogu  przez
konsekrację  kapłańską  lub  zakonną;  inni  są  wezwani  do  oddania  się  Panu  przez  sakrament
małżeństwa. Życie małżeńskie jest więc także powołaniem, to znaczy wezwaniem od Boga.

Imię własne

Nawyk wołania się po imieniu jest powszechną praktyką w naszych rodzinach, zwłaszcza jeśli są
dzieci. Wybór imienia, które jest nadawane dzieciom i którym będą wołane przez całe życie, to
bardzo ważna decyzja podjęta przez rodziców.

Jest wiele powodów, które decydują o wyborze imienia. Czasami zdarzają się imiona nadawane
w  rodzinie  od  pokoleń;  czasami  jest  to  imię  świętego,  do  którego  rodzice  mają  szczególne
nabożeństwo, lub imię osoby, która w jakiś sposób odcisnęła piętno na życiu rodziców. Dla każdej
osoby imię jest swego rodzaju wizytówką, z którą prezentuje się światu. W rzeczywistości to imię
wiele mówi o człowieku.

Samotność

Kiedy zdarza  nam się  rozmawiać z  kimś,  kogo imienia  nie  pamiętamy,  jest  to  znak,  że tak
naprawdę nie  mamy relacji  z  tą  osobą.  Największym koszmarem dla  człowieka jest  to,  że nie
zostanie zapamiętany. Poczucie samotności, które się z tego wywodzi, wynika ponad wszystko z
wrażenia,  że  nie  czujemy,  że  ktoś  o  nas  myśli  i  pragnie.  Przeżywany  przez  nas  długi  okres
lockdownu okazał się dla wielu czasem skrajnej samotności, zwłaszcza dla osób starszych i  dla
tych, którzy z różnych powodów doświadczają trudności i problemów życia w pojedynkę.

Jesteśmy powołani

Jednym z najczęstszych zwyczajów rodziców w stosunku do swoich dzieci jest  wołanie ich.
Robią  to,  aby  rano  ich  obudzić,  dowiedzieć  się,  gdzie  są,  zachęcić  do  wypełniania  swoich
obowiązków, pokazać im swoją miłość.

Udawanie, że nie słyszymy kogoś, kto nas woła, jest strategią, którą wszyscy dobrze znamy.
Odpowiada to konkretnemu pragnieniu, by nie wiązać się z osobą, która nas woła.

W rzeczywistości  bycie  wezwanym  przez  kogoś oznacza  jasny  przekaz.  Ktoś,  kto  wie,  że
jesteśmy,  interesuje  się  naszym życiem.  Możemy  przyjąć  lub  nawet  odrzucić  to  wezwanie  do
nawiązania relacji.



Bóg wzywa nas po imieniu

Fragment listu św. Pawła ukazuje nam, że wszyscy jesteśmy wezwani, każdy z nas jest znany i
wezwany przez Boga Ojca:

„On  nas  wybawił  i  wezwał  świętym  powołaniem nie  na  podstawie  naszych  czynów,  lecz
stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed
wiecznymi  czasami.  Ukazana  zaś  została  ona  teraz  przez  pojawienie  się  naszego  Zbawiciela,
Chrystusa Jezusa,  który przezwyciężył  śmierć,  a na życie  i  nieśmiertelność rzucił  światło  przez
Ewangelię” (2 Tm 1, 9-10)

Bóg wezwał nas, zanim zaczął się czas. Ludzie zwracają się do nas po imieniu nadanym nam
przez naszych rodziców. Sam Bóg wzywa nas tym imieniem.

Kiedy czytamy Biblię,  przy różnych okazjach,  jest  oczywiste,  że  Bóg nieustannie,  na  różne
sposoby, wzywa mężczyzn i kobiety do nawiązania z Nim relacji i  zaproszenia Go do swojego
życia.

Dzisiaj Ojciec wzywa nas do pójścia za Jezusem, ponieważ przez Niego otrzymujemy życie, w
którym  śmierć  została  pokonana  przez  Chrystusa;  życie,  które  mimo  wszelkich  trudności  jest
wartościowe, ponieważ prowadzi do życia wiecznego. Dzięki sile pochodzącej od Ducha Świętego
możemy odpowiedzieć na Boże powołanie, które jest wyjątkowe dla każdego z nas.

Małżeństwo jest odpowiedzią na wezwanie

Poprzez sakrament małżeństwa mąż i żona odpowiadają na wezwanie, które skierował do nich
Bóg. To powołanie wymaga kochania tak, jak On kocha.

Jednakże „tak” wypowiedziane w dniu ślubu przez pannę młodą i pana młodego zderzają się
każdego dnia z wysiłkiem miłości siebie nawzajem pomimo całej ich kruchości i słabości. Oznacza
to, że wezwanie do Miłości może być podtrzymywane tylko dzięki łasce Chrystusa. Wymaga to od
małżonków  nieustannego przyjmowania  tej  łaski,  która  codziennie  otrzymywana pozwala  im
stopniowo uczyć się, z nieustanną wytrwałością i pokorną cierpliwością, kochać się nawzajem i
kochać tak, jak kocha Jezus.

Pocieszająca  jest  świadomość,  że  pomimo  normalnych  problemów  i  nieuniknionych  chwil
trudności, obecność Chrystusa pozostaje podstawowym wsparciem i niezrównaną pociechą. Jego
głos,  przekazywany przez  Słowo,  nigdy nie  przestaje  wzywać,  pocieszać  i  dodawać odwagi  w
kontynuowaniu wspólnej drogi.

Zastanówmy się

Czasami Boże wezwanie nie odpowiada naszym pragnieniom, naszym myślom, temu, co wydaje
się nam słuszne. Prorok Izajasz mówi nam:

„Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko!
Bo myśli moje nie są myślami waszymi
ani wasze drogi moimi drogami.” (por. Iz 55,6-8)

• czy zastanawialiśmy się, jakie było dla nas Boże wezwanie, kiedy dorastaliśmy.
• czy byliśmy świadomi, że małżeństwo oznacza odpowiadanie na Boże wezwanie?

Małżeństwo jest powołaniem, wezwaniem Boga, aby stać się sakramentem, a zatem obrazem
(niedoskonałym, ale rzeczywistym) Jego miłości.



•  Kiedy  słyszymy  wołanie  w  naszych  sercach,  jak  możemy  stwierdzić,  czy  rzeczywiście
pochodzi ono od Boga?

• Zastanówmy się nad znaczeniem rozeznania w obliczu wyborów życiowych, ale także nad
małymi wezwaniami, które Bóg kieruje do nas każdego dnia.

Modlitwa

Miłość rodzinna: powołanie i droga do świętości

Ojcze Niebieski,
Przychodzimy do Ciebie
aby Cię uwielbiać i dziękować Tobie
za wielki dar, jakim jest rodzina.

Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny uświęcone sakramentem małżeństwa.
Niech każdego dnia odkrywają na nowo łaskę, którą otrzymały,
i jako małe Kościoły domowe,
będą zdolne do dawania świadectwa o Twojej obecności
i o miłości, jaką Chrystus miłuje Kościół.

Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny
doświadczające trudności i cierpienia
z powodu choroby lub okoliczności, które jedynie Ty znasz.
Wspieraj je i uświadamiaj im
drogę do świętości, na którą je powołujesz,
aby mogły doświadczyć Twojego nieskończonego miłosierdzia
i znaleźć nowe sposoby wzrastania w miłości.

Modlimy się do Ciebie za dzieci i młodzież:
niech spotkają Ciebie
i z radością odpowiedzą na powołanie, jakie dla nich zaplanowałeś;
Modlimy się za rodziców i dziadków:
Niech będą świadomi, że są znakami ojcostwa i macierzyństwa Boga
troszcząc się o dzieci, które - ciałem i duchem,
im powierzasz;
oraz znakami doświadczenia braterstwa,
jakie rodzina może dać światu.

Panie, spraw, aby każda rodzina
mogła przeżywać swoje specyficzne powołanie do świętości w Kościele
jako wezwanie do stawania się uczniami misjonarzami,
w służbie życia i pokoju,
w jedności z naszymi kapłanami, zakonnikami i wszystkimi powołaniami w Kościele.

Pobłogosław Światowe Spotkanie Rodzin. Amen.

(Oficjalna modlitwa w intencji X Światowego Spotkania Rodzin
22-26 czerwca 2022)



Powołani do świętości
20 czerwca 2022 r.

Wybrani przez Boga, aby stać się świętymi

Jakie  jest  powołanie  naszej  rodziny?  Św.  Paweł  –  wezwany  przez  Pana  do  dokonania
radykalnego przełomu w swoim życiu – (por. Dz 9,1-28) – mógł odpowiedzieć następująco:

«Niech będzie błogosławiony Bóg […] [który]  wybrał nas w Nim, przed założeniem świata,
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. W miłości...» (Ef 1,3-4).

Rodzina rodzi się z decyzji mężczyzny i kobiety, aby rozpocząć przeżywanie życia wspólnie
razem,  wspierane  przez  łaskę  Chrystusa.  Kiedy  to  nastąpi,  życie  małżeńskie,  pełne  nowości  i
nowych  wyzwań,  z  którymi  trzeba  się  zmierzyć,  staje  się  dla  małżonków,  jak  mówi  obrzęd
małżeństwa,  nową  drogą  do  ich  uświęcenia,  a  w  konsekwencji  uprzywilejowaną  drogą  do
świętości.

W ten  sam  sposób  życie  rodzinne,  splecione  z  relacjami  czasami  skomplikowanymi  i
relacjami nie zawsze łatwymi, staje się szczególnie odpowiednim i sprzyjającym kontekstem do
kontemplacji działania Ducha Bożego, który potrafi nawrócić ludzkie serca, zmienić ich postawy i
uczynić członków rodziny zdolnymi do kochania tak, jak kocha Chrystus.

Świętość: wezwanie dla wszystkich

«Ponieważ Ja jestem Pan, Bóg wasz: uświęcajcie się i świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty!»
(Kpł 11,44 ).

Papież  Franciszek w swojej  adhortacji  apostolskiej  Gaudete  et  exsultate,  trzeciej  w swoim
pontyfikacie, zachęca każdego do odpowiedzi na własne powołanie do świętości. Bóg nie powołuje
wszystkich anonimowo i ogólnie, raczej rozszerza osobiste wezwanie na każdą osobę.

Zastanówmy się nad kilkoma refleksjami, w których Ojciec Święty wyraźnie wzywa, aby nie
lękać się przyjęcia osobistego powołania do świętości.

«Lubię dostrzegać świętość […] w Ludzie Bożym […]: w rodzicach, którzy z wielką miłością
pomagają dorastać swoim dzieciom, w mężczyznach i kobietach pracujących, by zarobić na chleb,
w osobach chorych […]. Jest to często „świętość z sąsiedztwa”, świętość osób,  które żyją blisko
nas  i  są  odblaskiem  obecności  Boga,  albo,  by  użyć  innego  wyrażenia,  są  „klasą  średnią
świętości”» (Gaudete et Exsultate 7).

«wszyscy wierni, bez względu na ich sytuację życiową i stan, są powołani przez Pana – każdy na
swój sposób – do tej  doskonałej  świętości,  przez którą sam Ojciec jest  doskonały» (Gaudete et
Exsultate 10).

«Ważne jest, aby  każdy wierzący rozpoznał swoją własną drogę, aby wydobył z siebie to, co
najlepsze, najbardziej osobiste dary, które Bóg umieścił w jego sercu (por. 1 Kor 12, 7) zamiast
beznadziejnie próbować naśladować coś, co nie jest dla nich przeznaczone» (Gaudete et Exsultate
11).

«Aby być świętymi, nie trzeba być biskupami, kapłanami, zakonnikami ani zakonnicami. Często
mamy pokusę, aby sądzić, że świętość jest zarezerwowana tylko dla tych, którzy mają możliwość
oddalenia się od zwykłych zajęć, aby poświęcać wiele czasu modlitwie. Ale tak nie jest. Wszyscy
jesteśmy powołani,  by  być  świętymi,  żyjąc  z  miłością  i  dając  swe  świadectwo  w  codziennych
zajęciach,  tam, gdzie każdy się znajduje [….] Jesteś żonaty albo jesteś mężatką? Bądź świętym,
kochając i  troszcząc się  o  męża lub żonę,  jak Chrystus  o Kościół.  Jesteś  pracownikiem? Bądź
świętym wypełniając  uczciwie  i  kompetentnie  twoją  pracę  w służbie  braciom.  Jesteś  rodzicem,
babcią lub dziadkiem? Bądź świętym, cierpliwie ucząc dzieci naśladowania Jezusa» (Gaudete et
Exsultate 14).



«Ta świętość, do której wzywa cię Pan, będzie wzrastała przez małe gesty» (Gaudete et Exsultate
16).

«Abyś umiał rozpoznać, jakie jest to słowo, to orędzie Jezusa, które Bóg chce powiedzieć światu
poprzez  twoje  życie.  […]  Pan  ją  dopełni  również  pośród  twych  błędów  i  złych  chwil,  pod
warunkiem, że [...] będziesz otwarty na Jego nadprzyrodzone działanie, które oczyszcza i oświeca.»
(Gaudete et Exsultate 24).

Zarówno w odległej przeszłości, jak i w czasach bliższych, można znaleźć dzieci, nastolatków,
młodych ludzi, wdowców i małżeństwa, które mogą wskazać nam drogę do świętości dla każdego
wieku i stanu życia: pomyślmy na przykład: o małej Laurze Vicuña, która została świętą w wieku
dwunastu lat, młodym Pier Giorgio Frassati, czy świętych rodziców Teresy z Lisieux.

Ta idea świętego z sąsiedztwa pasuje do nas, jest nam bardzo bliska, możemy się do niej odnieść.
Może nawet uda nam się spotkać któregoś z nich?

Pomyślmy

• Stać się świętym „każdy na swój sposób”: to Boże wezwanie do stania się najlepszą wersją nas
samych. Jakie szczególne dary dał mi Bóg?

• Bóg „prowadzi nas do świętości”: kiedy czułem się prowadzony na tej drodze do świętości?
• Czy zdarzyły się jakieś wydarzenia, spotkania lub okazje, które rozwinęły mnie lub rozwinęły

moją rodzinę?

Każdy człowiek może, poprzez jego i jej życie, przekazać światu szczególne przesłanie, które
Pan powierza jemu lub jej.

• Pomyślmy o tych ostatnich dniach: jakich „posłańców” Pana spotkaliśmy.
• Pomyśl o kimś, z kim spędzasz czas: jakie przesłanie daje mi Bóg przez tę osobę?

Modlitwa

Miłość rodzinna: powołanie i droga do świętości

Ojcze Niebieski,
Przychodzimy do Ciebie
aby Cię uwielbiać i dziękować Tobie
za wielki dar, jakim jest rodzina.

Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny uświęcone sakramentem małżeństwa.
Niech każdego dnia odkrywają na nowo łaskę, którą otrzymały,
i jako małe Kościoły domowe,
będą zdolne do dawania świadectwa o Twojej obecności
i o miłości, jaką Chrystus miłuje Kościół.

Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny
doświadczające trudności i cierpienia
z powodu choroby lub okoliczności, które jedynie Ty znasz.
Wspieraj je i uświadamiaj im
drogę do świętości, na którą je powołujesz,
aby mogły doświadczyć Twojego nieskończonego miłosierdzia
i znaleźć nowe sposoby wzrastania w miłości.

Modlimy się do Ciebie za dzieci i młodzież:
niech spotkają Ciebie



i z radością odpowiedzą na powołanie, jakie dla nich zaplanowałeś;
Modlimy się za rodziców i dziadków:
Niech będą świadomi, że są znakami ojcostwa i macierzyństwa Boga
troszcząc się o dzieci, które - ciałem i duchem,
im powierzasz;
oraz znakami doświadczenia braterstwa,
jakie rodzina może dać światu.

Panie, spraw, aby każda rodzina
mogła przeżywać swoje specyficzne powołanie do świętości w Kościele
jako wezwanie do stawania się uczniami misjonarzami,
w służbie życia i pokoju,
w jedności z naszymi kapłanami, zakonnikami i wszystkimi powołaniami w Kościele.

Pobłogosław Światowe Spotkanie Rodzin. Amen.

(Oficjalna modlitwa w intencji X Światowego Spotkania Rodzin
22-26 czerwca 2022)



Nazaret: czynienie miłości normalną
21 czerwca 2022 r.,

Pokora Nazaretu

Obserwując  rodzinę  Jezusa,  Józefa  i  Maryi,  każda  rodzina  może  na  nowo  odkryć  swoje
powołanie i zacząć trochę lepiej rozumieć siebie, ukierunkować się na drogę życia i poczuć się
wciągnięta w radości Ewangelii.

Ważne jest, by nie zapominać, że Syn Boży, który stał się człowiekiem, żył przez wiele lat w
normalnej i  pokornej rodzinie ludzkiej.  To szczególnie w tym uniżeniu i  normalnym życiu Pan
pragnie pokazywać siebie i stać ich częścią.

Dzisiaj  nasza  skromna  i  normalna  egzystencja,  na  wzór  małego  Nazaretu,  składająca  się  z
„jednego sklepu, paru domów, maleńkiej wioski” może stać się miejscem wybranym przez Boga na
mieszkanie  Jego  Syna  Jezusa.  Nikt  nie  powinien  czuć  się  wykluczony  z  tego  wspaniałego  i
niesamowitego daru!

Jezus  urodził  się  w  rodzinie.  «Droga  Jezusa  była  w  tej  rodzinie.  […]  Każda  rodzina
chrześcijańska — jak to czynili Maryja i Józef — może przede wszystkim przyjąć Jezusa, słuchać
Go, rozmawiać z Nim, strzec Go, chronić, wzrastać razem z Nim i w ten sposób ulepszać świat […]
Zawsze, gdy jakaś rodzina zachowuje tę tajemnicę, choćby na peryferiach świata, działa tajemnica
Syna Bożego, tajemnica Jezusa, który przychodzi nas zbawić.» (Audiencja Generalna, 17 grudnia
2014 r.)

«Gdy  wypełnili  wszystko  według  Prawa  Pańskiego,  wrócili  do  Galilei,  do  swego  miasta  -
Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała
na Nim.
   Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam
zwyczajem  świątecznym.  Kiedy  wracali  po  skończonych  uroczystościach,  został  Jezus  w
Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników,
uszli  dzień  drogi  i  szukali  Go  wśród  krewnych  i  znajomych.  Gdy  Go  nie  znaleźli,  wrócili  do
Jerozolimy szukając Go.

Dopiero  po  trzech  dniach  odnaleźli  Go  w  świątyni,  gdzie  siedział  między  nauczycielami,
przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością
Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego:
«Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz On im
odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy
do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do
Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym
sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.» (Łk 2,39-52).

W Nazarecie «Nie ma mowy o cudach, czy uzdrowieniach, o nauczaniu — nie czynił tego w
owym  okresie  —  o  gromadzących  się  tłumach;  w  Nazarecie  wszystko  zdaje  się  przebiegać
«normalnie»,  zgodnie  ze  zwyczajami  pobożnej  i  pracowitej  rodziny  izraelickiej:  […]  mama
gotowała,  zajmowała  się  domem  […].  Tato,  cieśla,  pracował,  uczył  syna  pracy.»  (Audiencja
Generalna, 17 grudnia 2014 r.)

Czynić miłość normalną
Czas, w którym Jezus mieszkał w Nazarecie, w Świętej Rodzinie,  opromienia życie każdej z

naszych rodzin: codzienna rutyna życia codziennego, pozornie nieznacząca i pozbawiona sensu,
może stać się nowym sposobem na wypełnienie specyficznego wezwania rodziny: uczynić miłość
normalną.



Czy kiedykolwiek o tym myślimy?
Wszystko, czego doświadczamy na co dzień w domu, w pracy, w szkole, nawet jeśli nie wydaje

się  to  bezpośrednio  związane  z  zadaniem przekazywania  wiary,  jest  w  rzeczywistości  naszym
sposobem «sprawienia, że normalna będzie miłość, a nie nienawiść, że  normalną rzeczą będzie
wzajemna pomoc, a nie obojętność lub wrogość.» (Audiencja Generalna, 17 grudnia 2014 r.) Tak
jak miało to miejsce w ciągu tych trzydziestu lat w Nazarecie, tak samo może się wydarzyć w
naszych własnych rodzinach i środowiskach życiowych.

Robienie miejsca dla Jezusa
Wypełnienie  naszego  powołania  i  uczynienie  miłości  normalną  można  osiągnąć  tylko  przez

zrobienie miejsca dla Jezusa. „Oznacza to nauczyć się odkrywać Jezusa w twarzy innych, w ich
głosie, w ich prośbach” (Evangelii Gaudium 91)

Nasze relacje są zawsze sprzyjającymi i korzystnymi okazjami do przeżywania naszej relacji z
Chrystusem; stwarzają dla nas możliwość spotkania Jego twarzy, Jego głosu, Jego błagań.

Czyniąc miłość normalną, każda z naszych rodzin może wnieść niezastąpiony wkład w świat,
abyśmy mogli wzrastać w prawdziwej miłości i najbardziej autentycznej solidarności.

Żadna inna szkoła nie  może uczyć autentycznej,  prawdziwej,  godnej  zaufania i  wiarygodnej
miłości tak, jak może to zrobić rodzina.

Pomyślmy

• Jak możemy „uczynić miłość normalną” w naszych rodzinach?
• Jak możemy „zrobić miejsce dla Jezusa” w naszych rodzinach?
• „Każda z naszych rodzin może ofiarować światu swój niezastąpiony wkład”: rozsiewać wokół

siebie „woń” miłości Jezusa. Czy czynimy to w swoich środowiskach?
•  W związku  z  tym,  że  rodzina  jest  podstawowym  „graczem”  w  naszej  społeczności.  Jak

możemy wzmocnić obecność każdej rodziny?

Modlitwa

Miłość rodzinna: powołanie i droga do świętości

Ojcze Niebieski,
Przychodzimy do Ciebie
aby Cię uwielbiać i dziękować Tobie
za wielki dar, jakim jest rodzina.

Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny uświęcone sakramentem małżeństwa.
Niech każdego dnia odkrywają na nowo łaskę, którą otrzymały,
i jako małe Kościoły domowe,
będą zdolne do dawania świadectwa o Twojej obecności
i o miłości, jaką Chrystus miłuje Kościół.

Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny
doświadczające trudności i cierpienia
z powodu choroby lub okoliczności, które jedynie Ty znasz.
Wspieraj je i uświadamiaj im
drogę do świętości, na którą je powołujesz,
aby mogły doświadczyć Twojego nieskończonego miłosierdzia



i znaleźć nowe sposoby wzrastania w miłości.

Modlimy się do Ciebie za dzieci i młodzież:
niech spotkają Ciebie
i z radością odpowiedzą na powołanie, jakie dla nich zaplanowałeś;
Modlimy się za rodziców i dziadków:
Niech będą świadomi, że są znakami ojcostwa i macierzyństwa Boga
troszcząc się o dzieci, które - ciałem i duchem,
im powierzasz;
oraz znakami doświadczenia braterstwa,
jakie rodzina może dać światu.

Panie, spraw, aby każda rodzina
mogła przeżywać swoje specyficzne powołanie do świętości w Kościele
jako wezwanie do stawania się uczniami misjonarzami,
w służbie życia i pokoju,
w jedności z naszymi kapłanami, zakonnikami i wszystkimi powołaniami w Kościele.

Pobłogosław Światowe Spotkanie Rodzin. Amen.

(Oficjalna modlitwa w intencji X Światowego Spotkania Rodzin
22-26 czerwca 2022)

Warto doczytać:
https://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-
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https://www.vatican.va/content/francesco/pl/audiences/2014/documents/papa-
francesco_20141217_udienza-generale.html

https://www.vatican.va/content/francesco/pl/audiences/2015/documents/papa-
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Wszyscy jesteśmy dziećmi,

wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami
22 czerwca 2022 r.

W rodzinie  są  różne  role,  ale  wszystkich  nas  łączy  wspólna  tożsamość:  wszyscy  jesteśmy
dziećmi!  Nikt  nie  decyduje  się  na  narodziny.  Każdy  z  nas  swoją  egzystencję  i  swoje  życie
zawdzięcza matce i ojcu. Nie możemy dać sobie życia, możemy je tylko otrzymać.

Życie jest tajemnicą, która jaśnieje przed nami, kiedy rodzą się dzieci i po raz pierwszy widzimy
je na własne oczy; w tej chwili ogarnia nas coś bardziej niesamowitego. Ten chłopak, ta dziewczyna
są dowodem na tajemnicę życia, która tylko częściowo zależy od nas i którą pokochaliśmy jeszcze
zanim ją poznaliśmy.

Wszyscy potrzebujemy siebie nawzajem.

Kiedy  dzieci  są  małe,  potrzebują  nas.  Od  nas  zależy  ich  codzienność:  jedzenie,  ubranie,
pielęgnacja ciała, komunikacja, nauka życia w świecie. Jednak nawet jako dorośli wszyscy mamy
doświadczenie  polegania  na  czymś  i  na  kimś.  Zawsze  potrzebujemy  pomocy,  miłości  i
przebaczenia!

Co kryje się za tą prawdą?

Kochany przed urodzeniem

Bóg Ojciec przewidział  każdego z nas jako wyjątkową istotę i kochał nas jeszcze zanim się
urodziliśmy.

«Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię. Zanim przyszedłeś na świat, uświęciłem
cię». (Jer 1,5).

Bycie zależnym, które charakteryzuje nasze przyjście na świat, mówi nam, że Ktoś kochał nas
pierwszy, pragnął nas, a nasi rodzice byli otwarci na przyjęcie naszego życia jako daru.

To straszne i przygnębiające czuć, że  nie jesteśmy potrzebni, gdy byliśmy dziećmi i nawet nie
zostaliśmy wybrani do drużyny, lub byliśmy wybrani ostatni jakby z konieczności.

Ale jeśli myślimy, że zostaliśmy wybrani i powołani od początku, to przebywanie w Bożym
sercu  uwalnia  nas  od  niepokoju  i  zapewnia  nas,  że  zostaliśmy  zakorzenieni  od  początku  w
miłości, która pojawia się „przed” wszystkim innym.

«Stąd bierze się także głębia ludzkiego doświadczenia, jakim jest bycie synem i córką, które
pozwala nam odkryć najbardziej bezinteresowny wymiar miłości, nieustannie nas zadziwiający. To
piękno  bycia  kochanymi  najpierw:  dzieci  są  kochane,  zanim  przyjdą  na  świat.» (Audiencja
Generalna, 11 lutego 2015 r.)

Nie wybraliśmy siebie, raczej zostaliśmy wybrani; sugeruje nam to, że koniecznym warunkiem
wejścia  do Królestwa Bożego jest  „nieuważanie  siebie  za samowystarczalnych,  ale  uznanie,  że
potrzebujemy pomocy, miłości, przebaczenia” (Audiencja Generalna, 18 marca 2015 r. ) wszystko,
co dzieci, zwłaszcza małe, nieustannie nam przypominają.

Życie w braterstwie
Rodzina  jest  pierwszym miejscem,  w którym uczymy się  żyć  braterstwem,  do  którego jako

dzieci jednego Ojca jesteśmy wezwani.



«W  rodzinie  rodzeństwo  uczy  się  ludzkiego  współżycia,  tego,  jak  należy  żyć  razem  w
społeczeństwie. Być może nie zawsze jesteśmy tego świadomi, ale to właśnie rodzina wnosi w świat
braterstwo! Począwszy od tego pierwszego doświadczenia braterstwa, umacnianego przez miłość i
wychowanie w rodzinie, styl braterski promieniuje jak obietnica na całe społeczeństwo i na relacje
między narodami.

Błogosławieństwo, którym Bóg, w Jezusie Chrystusie, darzy tę więź braterstwa, rozszerza ją w
sposób  niewyobrażalny,  sprawiając,  że  staje  się  zdolna  do  przekraczania  wszelkich  różnic
narodowych,  językowych,  kulturowych,  a  nawet  religijnych.  Historia  pokazała  zresztą  w
wystarczający  sposób,  że  bez  braterstwa  nawet  wolność  i  równość  mogą  być  wypełnione
indywidualizmem i konformizmem, a także prywatnym interesem.» (Audiencja Generalna, 18 lutego
2015 r.)

Pomyślmy:

Każdy zawsze potrzebuje pomocy, miłości i przebaczenia!
• Jak się czujemy, kiedy otrzymujemy pomoc, miłość, przebaczenie?
• Kto naszym zdaniem pomógł nam, pokochał, przebaczył?
• W sercu każdej napotkanej osoby leży pragnienie, aby poczuć wsparcie, miłość, przebaczenie.

Dlatego nasza obecność obok każdego człowieka może być ważna.  Pomyślmy o tych ostatnich
dniach: kogo uszczęśliwiliśmy, a kogo staraliśmy się pokochać?

Przyjmijmy zaproszenie Papieża Franciszka:
„Niech każdy z nas pomyśli w sercu o swoich dzieciach — jeśli je ma; […] A wszyscy pomyślmy

o naszych rodzicach i podziękujmy Bogu za dar życia.” (Audiencja Generalna, 11 lutego 2015 r.)

•  To straszne  i  przygnębiające  czuć,  że  nie  jesteśmy potrzebni.  Co moglibyśmy zrobić,  aby
wszyscy w naszym środowisku czuli się potrzebni?

• Przyjmijmy zaproszenie Papieża Franciszka: „Niech każdy z nas w milczeniu pomyśli o swoich
braciach, o swoich siostrach, i w milczeniu pomódlmy się za nich.” (Audiencja Generalna, 18 lutego
2015 r.)

Modlitwa

Miłość rodzinna: powołanie i droga do świętości

Ojcze Niebieski,
Przychodzimy do Ciebie
aby Cię uwielbiać i dziękować Tobie
za wielki dar, jakim jest rodzina.

Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny uświęcone sakramentem małżeństwa.
Niech każdego dnia odkrywają na nowo łaskę, którą otrzymały,
i jako małe Kościoły domowe,
będą zdolne do dawania świadectwa o Twojej obecności
i o miłości, jaką Chrystus miłuje Kościół.

Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny
doświadczające trudności i cierpienia
z powodu choroby lub okoliczności, które jedynie Ty znasz.
Wspieraj je i uświadamiaj im
drogę do świętości, na którą je powołujesz,
aby mogły doświadczyć Twojego nieskończonego miłosierdzia



i znaleźć nowe sposoby wzrastania w miłości.

Modlimy się do Ciebie za dzieci i młodzież:
niech spotkają Ciebie
i z radością odpowiedzą na powołanie, jakie dla nich zaplanowałeś;
Modlimy się za rodziców i dziadków:
Niech będą świadomi, że są znakami ojcostwa i macierzyństwa Boga
troszcząc się o dzieci, które - ciałem i duchem,
im powierzasz;
oraz znakami doświadczenia braterstwa,
jakie rodzina może dać światu.

Panie, spraw, aby każda rodzina
mogła przeżywać swoje specyficzne powołanie do świętości w Kościele
jako wezwanie do stawania się uczniami misjonarzami,
w służbie życia i pokoju,
w jedności z naszymi kapłanami, zakonnikami i wszystkimi powołaniami w Kościele.

Pobłogosław Światowe Spotkanie Rodzin. Amen.

(Oficjalna modlitwa w intencji X Światowego Spotkania Rodzin
22-26 czerwca 2022)

Warto doczytać:
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Ojcowie i matki
23 czerwiec 2022 r.,

Moc miłości, która rodzi

Droga do świętości,  którą  podąża  ojciec  lub  matka,  polega  na  wzrastaniu  w ich  wzajemnej
miłości i miłości, jaką obdarzają swoje dzieci.

Jest  to  piękne i  potężne powołanie do stania  się  ojcami i  matkami.  To wezwanie polega na
dzieleniu się z Bogiem mocą miłości, która rodzi życie w ciele i w duchu. Wezwanie trwa całe
życie i we wszystkich okolicznościach. Miłość mężczyzny i kobiety jest zawsze owocna, nawet gdy
nie ma dzieci lub gdy rodzice się starzeją. W rzeczywistości małżonkowie zawsze mogą stworzyć
dzieci Boże.

Miłosierna i łaskawa miłość

W Księdze  Wyjścia,  po  tym,  jak  naród  żydowski  oddał  cześć  złotemu  cielcu,  Pan  objawił
Mojżeszowi jakość Swojej Miłości:

«Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Jahwe. Przeszedł
Pan przed jego oczyma i wołał: «Jahwe, Jahwe,  Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w
łaskę  i  wierność,  zachowujący  swą  łaskę  w  tysiączne  pokolenia,  przebaczający  niegodziwość,
niewierność, grzech». (Wj 34, 5-7).

Zatrzymajmy się nad tymi dwoma słowami:  miłosierny i łaskawy. W języku hebrajskim są to
raham i hesed; obydwa oznaczają miłość, miłosierdzie, ale z istotnymi różnicami, które mogą dać
nam wgląd w to, jak wygląda droga do świętości poprzez miłość ojca i matki.

Ḥesed jest najczęściej używanym terminem w Starym Testamencie na określenie miłosierdzia i
miłości.  Oznacza  czułość  składającą  się  z  wierności,  pewności,  inicjatywy  i  zaufania,  która
potwierdza i towarzyszy, która nie porzuca, która pozostaje stała, która niesie otuchę.

Raḥam pochodzi  od  słowa  „rehem”,  które  po  hebrajsku  oznacza  łono,  miejsce,  w  którym
kształtuje się i rozwija życie dziecka: jest to miłość, która kształtuje ciało, zachowuje, chroni, karmi
i przyjmuje istnienie drugiej osoby.

W ten sposób objawiają się nam dwa wymiary miłości  Boga: jeden ojcowsko-męski  i  drugi
macierzyńsko-żeński.  Miłość  męska  jest  przepojona  czułą,  ale  potężną  energią  do  działania;  z
drugiej strony kobieca miłość rodzi się, buduje i karmi się z wnętrza matki. Matka i ojciec są dla
swoich dzieci przejawem tej miłości.

«Miłosierny jest  Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i  bardzo łagodny. Nie wiedzie sporu do
końca i nie płonie gniewem na wieki. Nie postępuje z nami według naszych grzechów ani według
win naszych nam nie odpłaca.  Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak można jest Jego
łaskawość dla tych, co się Go boją. Jak jest odległy wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas
nasze występki. Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją . Wie
On, z czego jesteśmy utworzeni, pamięta, że jesteśmy prochem.» (Ps 103, 8-14).

Miłość ojca  i  matki,  pragnących przyjąć  powołanie do świętości,  posuwa się  tak daleko,  że
dokonuje czynów, do których tylko Bóg jest zdolny: tworzyć i przebaczać.



W  Starym  Testamencie  bowiem  dwa  działania  zarezerwowane  są  wyłącznie  dla  Boga:
„tworzenie” [bara] i „przebaczanie” [salah].

Za każdym razem, gdy ojciec i matka przyjmują życie i pielęgnują je, za każdym razem, gdy
przebaczają sobie nawzajem i wznawiają swoją podróż, sprowadzają Niebo na ziemię. Bo w tym
momencie to Duch Święty działał w nich.

«Pierwszą potrzebą jest zatem właśnie to — aby ojciec był obecny w rodzinie. Aby był blisko
żony, by dzielić wszystko, radości i ból, trudy i nadzieje. I by był blisko dzieci, kiedy rosną: kiedy się
bawią i kiedy się trudzą, kiedy są beztroskie i kiedy są zalęknione, kiedy mówią i kiedy są milczące,
kiedy są śmiałe  i kiedy się boją, kiedy popełniają błędy i kiedy wracają na właściwą drogę; ojciec
musi być obecny, zawsze. Obecny to nie to samo co kontrolujący! Ojcowie zbyt kontrolujący niszczą
bowiem osobowość dzieci, nie pozwalają im dorastać. […] Dobry ojciec potrafi czekać i potrafi
przebaczać,  z  głębi  serca.  Oczywiście  potrafi  także  karcić  w sposób stanowczy:  nie  jest  ojcem
słabym, uległym, sentymentalnym. Ojciec, który potrafi karcić nie upokarzając, to ten, który potrafi
chronić, nie oszczędzając siebie.» (Audiencja Generalna, 4 lutego 2015 r.)

«Być matką nie znaczy tylko wydać na świat dziecko, ale jest to również wybór życiowy. Co
wybiera matka, jakiego życiowego wyboru dokonuje matka? Życiowym wyborem matki jest decyzja,
by dać życie. I to jest wielkie, to jest piękne.

Społeczeństwo bez matek byłoby społeczeństwem nieludzkim, ponieważ matki zawsze, również w
najgorszych momentach, potrafią dawać świadectwo czułości, poświęcenia, siły moralnej. Matki
często przekazują również najgłębszy sens praktykowania religii: w pierwsze modlitwy, w pierwsze
gesty pobożności, których uczy się dziecko, wpisana jest wartość wiary w życiu ludzkiej istoty. To
przesłanie wierzące matki potrafią przekazywać bez wielu wyjaśnień: na nie przyjdzie czas później,
ale zalążek wiary jest w tych pierwszych, niezwykle cennych momentach. Bez matek nie tylko nie
byłoby nowych wiernych, lecz wiara straciłaby sporą część swojego prostego i głębokiego ciepła.»
(Audiencja Generalna, 7 stycznia 2015 r.)

Pomyślmy

• Jakimi jesteśmy ojcami lub matkami?
•  Miłość  małżonków owocuje  także  zrodzeniem dzieci  Bożych,  bycie  duchowymi  ojcami  i

matkami własnych dzieci i każdego napotkanego człowieka, obdarzając je czułą, serdeczną, mocną
i pewną Miłością Boga Ojca. Kim są duchowe dzieci, które Bóg nam powierza w tym momencie
naszego życia?

Modlitwa

Miłość rodzinna: powołanie i droga do świętości

Ojcze Niebieski,
Przychodzimy do Ciebie
aby Cię uwielbiać i dziękować Tobie
za wielki dar, jakim jest rodzina.

Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny uświęcone sakramentem małżeństwa.
Niech każdego dnia odkrywają na nowo łaskę, którą otrzymały,
i jako małe Kościoły domowe,
będą zdolne do dawania świadectwa o Twojej obecności
i o miłości, jaką Chrystus miłuje Kościół.

Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny



doświadczające trudności i cierpienia
z powodu choroby lub okoliczności, które jedynie Ty znasz.
Wspieraj je i uświadamiaj im
drogę do świętości, na którą je powołujesz,
aby mogły doświadczyć Twojego nieskończonego miłosierdzia
i znaleźć nowe sposoby wzrastania w miłości.

Modlimy się do Ciebie za dzieci i młodzież:
niech spotkają Ciebie
i z radością odpowiedzą na powołanie, jakie dla nich zaplanowałeś;
Modlimy się za rodziców i dziadków:
Niech będą świadomi, że są znakami ojcostwa i macierzyństwa Boga
troszcząc się o dzieci, które - ciałem i duchem,
im powierzasz;
oraz znakami doświadczenia braterstwa,
jakie rodzina może dać światu.

Panie, spraw, aby każda rodzina
mogła przeżywać swoje specyficzne powołanie do świętości w Kościele
jako wezwanie do stawania się uczniami misjonarzami,
w służbie życia i pokoju,
w jedności z naszymi kapłanami, zakonnikami i wszystkimi powołaniami w Kościele.

Pobłogosław Światowe Spotkanie Rodzin. Amen.

(Oficjalna modlitwa w intencji X Światowego Spotkania Rodzin
22-26 czerwca 2022)

Warto doczytać:
https://www.vatican.va/content/francesco/pl/audiences/2015/documents/papa-

francesco_20150204_udienza-generale.html

https://www.vatican.va/content/francesco/pl/audiences/2015/documents/papa-
francesco_20150107_udienza-generale.html
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Dziadkowie i osoby starsze
24 czerwiec 2022 r.

Dziadkowie i osoby starsze są również częścią naszych rodzin.

Obecnie dominuje kultura odrzucenia, która zwykle uważa osoby starsze za nieważne lub nawet
nieistotne dla społeczeństwa.  Zamiast tego starość jest nową okazją do odpowiedzi na Boże
wezwanie. Jest to z pewnością nowa i odmienna odpowiedź, a pod pewnymi względami jeszcze
bardziej rozwinięta i dojrzała.

Powołanie do miłości  jest  wezwaniem, które  Bóg kieruje  do nas  na każdym etapie naszego
życia. Oznacza to, że dziadkowie i osoby starsze są również wezwani do przeżywania łaski ich
relacji z Panem poprzez relacje z ich dorosłymi dziećmi, wnukami, młodymi ludźmi, nastolatkami,
a nawet dziećmi.

Odpowiedź na to wezwanie rozwija się w dwóch kierunkach: jeden jest udzielany przez to,  co
mogą ofiarować innym poprzez swoje doświadczenie, cierpliwość i mądrość; drugi jest dawany
przez to, co mogą otrzymać od innych w ich stanie kruchości, słabości i potrzeb.

W ten  sposób  osoby  starsze  dają  sobie  i  tym,  którzy  się  z  nimi  stykają,  nową  szansę  na
autentyczny i dojrzały rozwój człowieka.

Starzenie się jest trudne

Nie da się ukryć, jak trudno stać się starszym.
Dla niektórych jest to przeżycie przepełnione goryczą i smutkiem, zwłaszcza gdy wiąże się z

chorobami  lub  schorzeniami,  które  utrudniają  wykonywanie  normalnych  czynności,
wykonywanych w przeszłości.

Niekiedy okres starości naznaczony jest także żalem spowodowanym utratą współmałżonka, z
którym spędzili dużą część życia.

Pod  pewnymi  względami  nawet  okres  starości,  charakteryzujący  się  skromnymi  i  prostymi
wydarzeniami  dnia  codziennego,  przeżywanymi  w ukryciu,  milczeniu  i  w warunkach pozornie
niezwiązanych z historią świata, można porównać do życia Świętej Rodziny z Nazaretu.

Starość  to  także  okres,  w którym,  stając  się  bardziej  potrzebującym i  mniej  samodzielnym,
wzrasta  u  osób  starszych  pragnienie  modlitwy  i  dialogu  z  Bogiem.  Jest  to  niewątpliwie
uprzywilejowany i pomyślny czas łaski i świętości.

„Jesteśmy starsi”

«Kościół nie może i nie chce dostosować się do mentalności wyrażającej zniecierpliwienie, a tym
bardziej  obojętność  i  pogardę  w  stosunku  do  starości.  Musimy  rozbudzić  zbiorowe  poczucie
wdzięczności,  uznania,  gościnności,  dzięki  któremu osoba  starsza  poczuje  się  się  żywą  częścią
wspólnoty.

Starsi są mężczyznami i kobietami, ojcami i matkami, którzy przed nami byli na naszej ulicy, w
naszym domu, uczestniczyli w naszej codziennej walce o godne życie. Są to mężczyźni i kobiety, od
których wiele otrzymaliśmy. Osoba starsza nie jest kimś obcym. Osoba starsza to my: niedługo, za
wiele lat, w każdym razie nieuchronnie, nawet jeśli o tym nie myślimy. A jeśli my nie nauczymy się
dobrze traktować osób starszych, tak też sami zostaniemy potraktowani.» (Audiencja Generalna, 4
marca 2015 r.)

Starość: czas łaski i misji

«Pan nas nie odrzuca nigdy. On nas wzywa, byśmy Go naśladowali w każdym okresie naszego
życia i  również  starość ma w sobie łaskę i  misję,  prawdziwe powołanie od Pana. Starość jest



powołaniem. Nie przyszedł jeszcze czas, żeby się poddać. Ten okres życia jest inny od poprzednich,
to  nie  ulega  wątpliwości;  musimy  również  trochę  go  sobie  «wymyślić»,  ponieważ  nasze
społeczeństwa  nie  są  gotowe,  duchowo i  moralnie,  by  nadać  temu  okresowi  życia  jego  pełną
wartość. Kiedyś rzeczywiście nie było rzeczą tak normalną dysponowanie wolnym czasem; dziś jest
tak w dużo większym stopniu. I również duchowość chrześcijańska dała się nieco zaskoczyć, toteż
trzeba określić duchowość osób starszych. Lecz dzięki Bogu nie brak świadectw świętych mężczyzn
i kobiet!» (Audiencja Generalna, 11 marca 2015 r.)

«Gdy  potem  upłynęły  dni  ich  oczyszczenia  według  Prawa  Mojżeszowego,  przynieśli  Je  do
Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim [...] A żył w
Jerozolimie człowiek,  imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i  pobożny,  wyczekiwał pociechy
Izraela,  a Duch Święty  spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił,  że nie ujrzy śmierci,  aż
zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice
wnosili  Dzieciątko Jezus,  aby postąpić z  Nim według zwyczaju Prawa,  on wziął  Je w objęcia,
błogosławił Boga i mówił:

«Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela».
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do

Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na
znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły
serc wielu».

Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach.
Od swego panieństwa siedem lat  żyła  z  mężem i  pozostała  wdową.  Liczyła  już  osiemdziesiąty
czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i
nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali
wyzwolenia Jerozolimy» (Łk 2, 22-38).

 

Poeci Modlitwy
«Ewangelia  mówi,  że  [Symeon  i  Anna]  czekali  na  przyjście  Boga  codziennie,  z  wielką

wiernością, od wielu lat. Bardzo chcieli tego dnia Go zobaczyć, dostrzec znaki, wyczuć początek.
Być może byli też trochę pogodzeni z tym, że umrą nie doczekawszy tego: to długie oczekiwanie
wciąż  zajmowało  całe  ich  życie,  nie  mieli  zajęć  ważniejszych  od tego:  oczekiwania  na Pana i
modlitwy. No i kiedy Maryja z Józefem dotarli  do świątyni,  by wypełnić postanowienia Prawa,
Symeon i Anna natychmiast zareagowali, pod natchnieniem Ducha Świętego (por. Łk 2, 27). Ciężar
wieku i oczekiwania znikł w jednej chwili. Rozpoznali Dzieciątko i odkryli nową siłę do nowego
zadania: dziękowania za ten Znak Boga i dawania o Nim świadectwa. Symeon zaimprowizował
piękny hymn radości (por. Łk 2, 29-32)  — był w tym momencie poetą — a Anna stała się pierwszą
głosicielką Jezusa: «mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem» (Łk 2, 38).

Drodzy  dziadkowie,  drogie  osoby  starsze,  idźmy  w  ślady  tych  nadzwyczajnych  starców!
Stawajmy się i my po trosze poetami modlitwy: zasmakujmy w szukaniu naszych słów, przyswajajmy
sobie te,  których nas uczy Słowo Boże.  Modlitwa dziadków i  osób starszych to wielki  dar  dla
Kościoła! Modlitwa osób starszych i dziadków jest darem dla Kościoła, jest bogactwem! Jest też
wielkim zastrzykiem mądrości dla całej społeczności ludzkiej: przede wszystkim dla tej, która jest
zbyt zabiegana, zbyt zajęta, zbyt roztargniona. Ktoś musi jednak opiewać, również za nich, opiewać
znaki  Boga,  głosić  znaki  Boga,  modlić  się  za  nich!  [...]  Wielki  wierzący  z  ubiegłego  wieku,



prawosławny,  Olivier  Clément,  powiedział:  «Cywilizacja,  w  której  ludzie  się  nie  modlą,  jest
cywilizacją,  w której  starość  nie  ma więcej  sensu.  I  to  jest  przerażające,  potrzebujemy przede
wszystkim osób starszych, które się modlą, bo starość po to jest nam dana». Potrzebujemy osób
starszych, które się modlą, bo starość jest nam dana właśnie po to. Piękną rzeczą jest modlitwa
osób starszych.» (Audiencja Generalna, 11 marca 2015 r.)

Pomyślmy
• Poszukajmy w internecie, przeczytajmy i zastanówmy się nad przesłaniem papieża Franciszka

do dziadków i osób starszych
 (https://www.vatican.va/content/francesco/pl/messages/nonni/documents/20210531-messaggio-

nonni-anziani.html)
•  Jako rodzina  powinniśmy pomyśleć  o starszych,  którym moglibyśmy przekazać  przesłanie

papieża Franciszka.
• Jako społeczność, co już robimy, aby zaangażować dziadków i osoby starsze? Co więcej można

zrobić?

MODLITWA NA PIERWSZY ŚWIATOWY DZIEŃ DLA DZIADKÓW I STARSZYCH

Dziękuję Ci, Panie,
za ukojenie w Twojej obecności.
Nawet gdy jestem samotny,
jesteś moją nadzieją i moją ufnością,
od mej młodości jesteś moją skałą i twierdzą!
Dziękuję Ci, że dałeś mi rodzinę
i pobłogosławiłeś mnie długim życiem.
Dziękuję Ci za chwile radości i trosk,
za marzenia już spełnione
i te, które jeszcze przede mną.
Dziękuję Ci za ten czas owocowania na nowo,
do którego mnie wzywasz.
Umocnij, o Panie, moją wiarę,
uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju,
naucz mnie przygarniać tych, którzy cierpią bardziej niż ja,
abym nigdy nie przestał marzyć
i opowiadać nowym pokoleniom o Twoich cudach.
Chroń i prowadź papieża Franciszka i cały Kościół,
aby światło Ewangelii dotarło do każdego zakątka ziemi.
Ześlij, o Panie, swego Ducha, aby odnowić świat,
aby ucichła burza pandemii,
ubodzy doznali pocieszenia i ustały wszelkie wojny.
Wspieraj mnie w słabości
i pomagaj żyć pełnią życia w każdej chwili, którą mi dajesz,
– w pewności, że jesteś ze mną przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata.
Amen.

Warto przeczytać:
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Przesłanie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych:
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«Czy mogę, dziękuję, przepraszam »
25 czerwca 2022 r.

«Te słowa otwierają bowiem drogę do dobrego życia w rodzinie, do życia w pokoju. Są to słowa
proste, ale nie takie proste do zastosowania w praktyce! Zawierają wielką moc: moc chronienia
domu, również przy tysiącach trudności i prób; natomiast ich brak powoli powoduje pęknięcia,
które mogą doprowadzić nawet do jego zawalenia się.» (Audiencja Generalna, 13 maja 2015 r.)

Jak  widać  z  doświadczenia,  życie  każdej  rodziny  nie  jest  scharakteryzowane  tylko  przez
cudowne  i  pouczające  chwile.  Często  bowiem trudności  i  próby  życia  i  historii  sprawiają,  że
doświadczenia rodzin są mroczne i trudne. Czasami dzieje się tak dlatego, że zmagają się, aby żyć
razem, czasami dlatego,  że ich relacje  nie zawsze są łatwe i  beztroskie,  czasami dlatego, że w
związku małżeńskim występują chwile rozczarowania i frustracji, a związek między małżonkami
naznaczony  jest  przez  „liczne  formy  nadużyć  i  podporządkowania,  złudnego  uwodzenia  i
upokarzającego despotyzmu, aż po te najbardziej dramatyczne i gwałtowne.” (Audiencja Generalna,
22 kwietnia 2015 r.)

Aby  uzyskać  pełnię  Miłości,  trzeba  iść  drogą  powolną  i  stopniową,  najczęściej  męczącą  i
wymagającą, potrzebującą procesu wzrastania, w którym każdego dnia należy pokornie i wytrwale
przyjmować Łaskę Chrystusa. Ta Łaska, którą mąż i żona przywołują już w dniu małżeństwa jako
istotnego elementu ich związku, jest głównym wsparciem małżonków. Tylko z pomocą Chrystusa
można  rzeczywiście  w  pełni  pokochać,  wyrzec  się  nieustannych  żądań,  odrzucić  ambicję
kontrolowania każdego aspektu rzeczywistości, porzucić pragnienie panowania nad życiem innych.
Tylko On ma moc, by „przemienić ludzkie serca i sprawić, by mężczyzna i kobieta byli zdolni do
kochania się nawzajem tak, jak Chrystus nas umiłował” (por. FC 13). W rzeczywistości w naturze
Miłości (Chrystusa) jest zawsze wykraczanie poza siebie, kochanie drugiej osoby z wszystkimi jego
lub jej ograniczeniami i szanowanie jego lub jej wolności.

Jeśli jest to fundamentalne w każdej relacji międzyludzkiej, tym bardziej w rodzinie: nikt z nas
sam sobie  nie  wystarczy.  W rzeczywistości  jesteśmy w takim stanie  kruchości,  że  nieustannie
potrzebujemy  wsparcia  w  walce  z  własnym  ego,  które  walczy  przeciwko  dawaniu  siebie  i
rozpoznaniu swoich ograniczeń.

Przez przyjęcie tych trzech słów – czy mogę?, dziękuję, przepraszam – każdy członek rodziny
jest w stanie rozpoznać własne ograniczenia. Uznanie własnej słabości prowadzi każdego z nas do
tego, aby nie dominować nad drugim, a raczej okazywać szacunek i  nie rościć sobie prawa do
panowania nad nim lub nią.

Czy  mogę,  dziękuję,  przepraszam to  trzy  bardzo  proste  słowa,  które  prowadzą  nas  do
podejmowania bardzo konkretnych kroków na drodze świętości i wzrastania w miłości. Poza tym
były to słowa typowe dla stylu Jezusa Chrystusa, który prosi o pozwolenie na wejście („Oto stoję u
drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, (wtedy) wejdę do jego domu i będę z
nim wieczerzał, a on ze mną” - Por. Ap 3:20), który nieustannie dziękuje Ojcu, który uczy nas
modlić  się,  mówiąc:  „Przebacz nam nasze winy,  tak jak my przebaczamy tym, którzy zawinili
przeciwko nam” ( Mt 6, 10).

Akceptacja,  że  sami  sobie  nie  wystarczamy  i  pozostawienie  miejsca  dla  innych jest
sposobem na życie nie tylko miłością w rodzinie, ale także doświadczeniem wiary.

Poza tym każda osoba ludzka została  zraniona przez miłość w ciągu swojego życia. Nawet w
rodzinie może się zdarzyć, że słowa, czyny lub zaniedbania głęboko upokarzają miłość.



Ogólnie  rzecz  biorąc,  taka  postawa  czy  zachowanie,  które  tworzy  się  między  rodzicami  a
dziećmi, między braćmi i siostrami,  między wujkami i  ciociami, między dziadkami i wnukami,
zamiast wyrażać miłość, może ją skrzywdzić, a nawet zniszczyć.

Należy również zauważyć, że niektóre rany, takie jak choroba i smutek, są poza naszą kontrolą,
co sprawia, że jesteśmy bezsilni i często głęboko zmartwieni.

Są to doświadczenia, które czasami wydają się zaprzeczać Bożym obietnicom i zaprzeczać Jego
nieskończonej i wiecznej Miłości. Jednak żyjąc z wiarą i otwartością na innych, są one wieloma
okazjami do tego, by czuć się kochanymi i pod opieką Boga i innych oraz być przedmiotem ich
uwagi.

Są  to  często  chwile  trudne  i  bolesne,  ale  również  mogą  okazać  się  szczególnie
uprzywilejowanymi  momentami,  w  których  Pan  przychodzi  do  nas,  ponieważ  „miłość  Jezusa
polegała na uzdrawianiu, czynieniu dobra: i to jest zawsze priorytetem!” (Audiencja Generalna, 10
czerwca 2015 r.).

Każde z  tych  ciężkich,  trudnych i  bolesnych doświadczeń  staje  się  konkretnym przykładem
naszej  drogi  do  świętości;  możliwościami,  które  nie  przeszkadzają  nam kochać  w jakikolwiek
sposób i pozostawać w Jego miłości.

Jednak, bez domysłów: bezbronność i trud egzystencji są osadzone w życiu i nie pozwalają nam
łatwo  i  szybko  przejść  w  kierunku  magicznych  lub  nierealistycznych  rozwiązań.  Musimy
otrzymywać pomoc i pomagać.

Pośród tych trudności Duch Święty towarzyszy nam i tak wiele razy czyni dzięki członkom
naszej  rodziny,  naszym przyjaciołom i  ludziom, którzy  okazują nam swoją  miłość:  wytrwałość
miłości jest początkiem nadziei i sprawia w nas pragnienie, aby sam Pan objawiał się jako Miłość,
której najbardziej potrzebujemy.

«Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu,
jak pieczęć na twoim ramieniu,
bo jak śmierć potężna jest miłość,
a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol,
żar jej to żar ognia,
płomień Pański
Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości,
nie zatopią jej rzeki.» (PnP 8,6-7).

Wiara i miłość Ewangelii nie są gwarancją życia, ani nie chronią nas od cierpienia i bólu, które
charakteryzują  ludzką  egzystencję.  Nie  zapewniają  nam  odporności  na  zło  i  trudy.  Są  raczej
światłem,  które  rozjaśnia  nasze  życie  w  chwilach  ciemności  i  nieszczęścia.  Dlatego  nawet
najbardziej bolesne i smutne sytuacje, przeżywane w jedności z Jezusem Chrystusem, mogą stać się
okazją do pielęgnowania wzajemnych relacji, wzrastania w naszej wierze w Boga i pewności, że
każde wydarzenie naszego życia kryje cenne skarby Łaski.

Pomyślmy
• W jakich sytuacjach moglibyśmy nauczyć się mówić w naszych rodzinach:
- Czy mogę
- Dziękuję Ci
- Przepraszam
• Kiedy dzisiaj powiedziałem „czy mogę”, „dziękuję”, „przepraszam”?
•  Czy  jesteśmy  w  stanie  powiedzieć  „czy  mogę”,  „dziękuję”,  „wybacz  mi”  w  naszym

środowisku, w naszych wzajemnych relacjach?



Modlitwa

Miłość rodzinna: powołanie i droga do świętości

Ojcze Niebieski,
Przychodzimy do Ciebie
aby Cię uwielbiać i dziękować Tobie
za wielki dar, jakim jest rodzina.

Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny uświęcone sakramentem małżeństwa.
Niech każdego dnia odkrywają na nowo łaskę, którą otrzymały,
i jako małe Kościoły domowe,
będą zdolne do dawania świadectwa o Twojej obecności
i o miłości, jaką Chrystus miłuje Kościół.

Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny
doświadczające trudności i cierpienia
z powodu choroby lub okoliczności, które jedynie Ty znasz.
Wspieraj je i uświadamiaj im
drogę do świętości, na którą je powołujesz,
aby mogły doświadczyć Twojego nieskończonego miłosierdzia
i znaleźć nowe sposoby wzrastania w miłości.

Modlimy się do Ciebie za dzieci i młodzież:
niech spotkają Ciebie
i z radością odpowiedzą na powołanie, jakie dla nich zaplanowałeś;
Modlimy się za rodziców i dziadków:
Niech będą świadomi, że są znakami ojcostwa i macierzyństwa Boga
troszcząc się o dzieci, które - ciałem i duchem,
im powierzasz;
oraz znakami doświadczenia braterstwa,
jakie rodzina może dać światu.

Panie, spraw, aby każda rodzina
mogła przeżywać swoje specyficzne powołanie do świętości w Kościele
jako wezwanie do stawania się uczniami misjonarzami,
w służbie życia i pokoju,
w jedności z naszymi kapłanami, zakonnikami i wszystkimi powołaniami w Kościele.

Pobłogosław Światowe Spotkanie Rodzin. Amen.

(Oficjalna modlitwa w intencji X Światowego Spotkania Rodzin
22-26 czerwca 2022)

Warto przeczytać:

https://www.vatican.va/content/francesco/pl/audiences/2015/documents/papa-
francesco_20150513_udienza-generale.html

https://www.vatican.va/content/francesco/pl/audiences/2015/documents/papa-
francesco_20150422_udienza-generale.html

https://www.vatican.va/content/francesco/pl/audiences/2015/documents/papa-francesco_20150422_udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pl/audiences/2015/documents/papa-francesco_20150422_udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pl/audiences/2015/documents/papa-francesco_20150513_udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pl/audiences/2015/documents/papa-francesco_20150513_udienza-generale.html


https://www.vatican.va/content/francesco/pl/audiences/2015/documents/papa-
francesco_20150610_udienza-generale.html

https://www.vatican.va/content/francesco/pl/audiences/2015/documents/papa-francesco_20150610_udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pl/audiences/2015/documents/papa-francesco_20150610_udienza-generale.html


Adoracja eucharystyczna

"Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie." (J 2, 5)
Dar obecności

Z Ewangelii według św. Jana (J 2, 1-3)

Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na
to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie
mają już wina».

Cisza

Pan  zaprasza  każdego  z  nas  na  to  wesele.  Podobnie  jak  w  Kanie  Galilejskiej,  wszyscy
doświadczyliśmy "braku wina", w rodzinach i we wspólnotach.

W tej adoracji możemy na nowo odkryć, że Oblubieniec Jezus jest zawsze obecny w naszym życiu.
Dzisiaj  pragniemy kontemplować Jego obecność  w życiu  chrześcijańskich  małżonków,  abyśmy
mogli  zdumiewać  się,  jak  łaska  sakramentu  małżeństwa  przemienia  zwykłą  wodę  miłości
mężczyzny i kobiety w "dobre wino", zdolne objawić światu Jego własną miłość do Kościoła i
ludzkości, stając się w ten sposób darem dla każdego człowieka, w każdym stanie życia.

Cisza

[...]  My także doświadczyliśmy niepewności,  samotności,  [...]  my także  zostaliśmy zmuszeni  do
porzucenia naszych pewników, naszych "stref komfortu" [...].
Relacja  z  Bogiem  nas  kształtuje,  towarzyszy  nam  i  porusza  nas  jako  osoby,  [...]  w  wielu
przypadkach  z  pewną  obawą,  a  nawet  strachem  w  obliczu  nieznanego.  Jednak  nasza  wiara
chrześcijańska uświadamia nam, że nie  jesteśmy sami,  ponieważ Bóg mieszka w nas,  z  nami i
pośród nas: w naszych rodzinach, w naszym sąsiedztwie, w naszych miejscach pracy i szkołach, w
miastach, w których żyjemy. [Z listu Jego Świątobliwości Papieża Franciszka do małżeństw z okazji
Roku Rodziny "Amoris Laetitia"].

Cisza

Dzięki łasce sakramentu małżeństwa Jezus Oblubieniec pozostaje z małżonkami chrześcijańskimi,
uobecnia się w ich relacji  małżeńskiej.  Nawet wtedy,  gdy my, małżonkowie,  nie jesteśmy tego
świadomi  lub  czujemy  się  pozbawieni  uczuć,  On  może  odnowić  naszą  zdolność  do  miłości.
Postarajmy się zrobić dla Niego miejsce.

Jezus jest darem, który wszyscy musimy na nowo odkryć.

Cisza

Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła
godzina  moja?»  Wtedy  Matka  Jego  powiedziała  do  sług:  «Zróbcie  wszystko,  cokolwiek  wam
powie».  Stało  zaś  tam  sześć  stągwi  kamiennych  przeznaczonych  do  żydowskich  oczyszczeń,  z
których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie
wodą!» I napełnili je aż po brzegi.  (J 2, 4-7).



Cisza
Sześć stągwi, jak sześć dni tygodnia roboczego. Symbolizują one czas i miejsce, w którym i my
przyjmujemy zaproszenie Maryi,  aby  uczynić to, o co prosi nas Pan.  Zaufać Mu i uwierzyć w
Niego.  Odkryć,  że  On nie  prosi  o  cuda  ani  o  rzeczy niemożliwe,  ale  po  prostu  o  napełnienie
dzbanów  życia  małżeńskiego  i  osobistego  niezliczonymi  małymi  gestami  naszej  skromnej
codzienności:  wodą. I kontemplować, jak On zawsze przemienia tę pokorną wodę w doskonałe
wino.

Cisza

Różne sytuacje życiowe: mijający czas, pojawienie się dzieci, praca, choroba, są okolicznościami,
w których zobowiązanie podjęte wobec siebie nawzajem oznacza, że każda osoba musi porzucić
swą  bierność,  swoje  pewniki,  przestrzenie  spokoju  i  wyjść  ku  ziemi,  którą  obiecuje  Bóg:  być
dwojgiem w Chrystusie, dwojgiem w jednym. Jednym życiem, jednym „my” w komunii miłości z
Jezusem, który żyje i jest obecny w każdej chwili waszego życia. Bóg wam towarzyszy, miłuje was
bezwarunkowo. Nie jesteście sami! [List Jego Świątobliwości Papieża Franciszka do małżeństw na
Rok Rodziny "Amoris Laetitia"].

Cisza

Poniżej przedstawiamy propozycje intymnego dialogu z Bogiem: Pan chce wejść w konkretne życie
każdego z nas, czy to jako małżeństwa, czy rodziny, jednostki, czy wspólnoty, aby objawić nam, że
to On przemienia naszą codzienną drogę w ciąg małych i wielkich nadzwyczajnych wydarzeń.

Kto chce, może w ciszy przeczytać poniższe medytacje.

§§§

Napełnić stągwie, odkrywając na nowo piękno własnej pary/jednostki

Dla małżonków:
Panie, czasami nie widzimy naszego małżeństwa tak pięknego, jak Ty widzisz nas. Widzimy tylko
nasze wady, nasze niedociągnięcia.
Pomóż nam widzieć siebie takimi, jakimi Ty nas widzisz....

Inne stany życia:
Panie,  czasami  nie  widzę  w  sobie  piękna,  które  Ty  widzisz.  Widzę  tylko  moje  wady,  moje
niedociągnięcia.
Pomóż mi zobaczyć siebie takim, jakim Ty mnie widzisz....

Ty zawsze głosisz:
 Ponieważ drogi jesteś w moich oczach,

nabrałeś wartości i Ja cię miłuję (Iz 43, 4).

Dziękujemy Ci, Panie Jezu

§§§

Napełnić stągwie przyjmując i doceniając...

Dla małżonków:
... Kiedy postrzegamy odmienność drugiej osoby jako przeszkodę;



gdy chcemy ją zmienić według naszego pomysłu;
kiedy zastanawiamy się, jak wzrastać w miłości ...

Inne stany życia:
... Kiedy widzę, że odmienność drugiej osoby jest przeszkodą;
gdy chcę ją zmienić według własnego pomysłu;
kiedy zadaję sobie pytanie, jak wzrastać w miłości ...

Ty zawsze głosisz:
Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? [...],

wyrzuć najpierw belkę ze swego oka. (Łk 6, 41-42).

Dziękujemy Ci, Panie Jezu

§§§

Napełnić stągwie, przyjmując i doceniając...

Dla małżonków:
... kiedy myślimy, że nie warto już o tym mówić, bo i tak nigdy nie zostaniemy zrozumiani;
kiedy wydaje nam się, że już wiemy, co powie druga osoba, że lepiej milczeć, żeby się nie kłócić;
gdy nie wiemy, jak wyrażać miłość i jak do niej dojrzewać...

Inne stany życia:  
... kiedy myślę, że nie warto już o tym mówić, boi tak nigdy nie zostanę zrozumiany;
kiedy wydaje mi się, że już wiem, co powie druga osoba, że lepiej milczeć, żeby się nie kłócić;
gdy nie wiem, jak wyrażać miłość i jak do niej dojrzewać...

Ty zawsze głosisz:
W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi!

W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie!  (Rz 12, 10)

Dziękujemy Ci, Panie Jezu

§§§
Napełnić stągwie modlitwą ...

Dla małżonków:
... kiedy wydaje nam się, że nie mamy czasu na modlitwę lub nie wiemy, jak się modlić;
kiedy wydaje nam się,  że modlitwa nie jest  zbyt ważna dla naszego małżeństwa; potrzebujemy
powrotu na właściwą drogę ...

Inne stany życia:   
... kiedy czuję, że nie mam czasu na modlitwę lub nie wiem, jak się modlić;
kiedy  myślę,  że  modlitwa  nie  jest  zbyt  ważna  w  moim życiu;  potrzebuję  wrócić  na  właściwą
drogę ...

Ty zawsze głosisz:
Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem,

kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.  O ileż bardziej Ojciec z nieba da
Ducha Świętego tym, którzy Go proszą». (Łk 11, 9-10, 13)



Dziękujemy Ci, Panie Jezu

§§§

Napełnić stągwie przebaczeniem...

Dla małżonków:
...kiedy  wydaje  się  nam trudne,  wręcz  niemożliwe,  aby  przebaczyć  sobie,  zarówno  w małych
codziennych sprawach, jak i w tych wielkich;
kiedy zadajemy sobie pytanie, jaka jest granica miłości, do której nas zapraszasz...

Inne stany życia:
...kiedy  wydaje  mi  się  to  trudne,  prawie  niemożliwe  aby  przebaczyć,  zarówno  w  małych
codziennych sporach, jak i w wielkich sprawach;
kiedy zadaję sobie pytanie, jaka jest granica miłości, do której mnie zapraszasz...

Ty zawsze głosisz:
Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać
nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem. (J 13, 14-15)

Dziękujemy Ci, Panie Jezu

§§§

Powołanie do małżeństwa jest wezwaniem do kierowania łodzią niestabilną, choć bezpieczną, ze
względu na rzeczywistość sakramentu, na niejednokrotnie wzburzonym morzu. Ileż razy, podobnie
jak apostołowie, macie ochotę powiedzieć, a raczej zawołać: „Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi,
że giniemy?” (Mk 4, 38). Nie zapominajmy, że poprzez sakrament małżeństwa Jezus jest obecny w
tej łodzi. On troszczy się o was, jest z wami w każdej chwili, we wzlotach i upadkach łodzi miotanej
wodami. W innym fragmencie Ewangelii, pośród trudności, uczniowie widzą Jezusa zbliżającego
się pośród burzy i przyjmują Go do łodzi. Podobnie i wy, gdy szaleje burza, pozwólcie Jezusowi
wejść do łodzi, bo gdy „wszedł do nich do łodzi, wiatr się uciszył” (por. Mk 6, 51). Ważne, abyście
razem  wpatrywali  się  w  Jezusa.  Tylko  w  ten  sposób  możecie  osiągnąć  spokój,  przezwyciężyć
konflikty i znaleźć rozwiązanie wielu waszych problemów. Nie dlatego, że znikną, lecz dlatego, że
będziecie mogli zobaczyć je z innej perspektywy. [...] To właśnie w czasie burzy apostołowie doszli
do poznania godności królewskiej i boskości Jezusa, i nauczyli się w Nim pokładać nadzieję. [List
Jego Świątobliwości Papieża Franciszka do Małżeństw z okazji Roku Rodziny "Amoris Laetitia"].

Z daru rodzi się misja

Sakrament  małżeństwa  jest  udzielany  narzeczonej  i  narzeczonemu  po  to,  aby  wraz  ze  swoją
rodziną, ze zbawionej wspólnoty, stali się zbawczą wspólnotą. Dar jest po to, aby dawać. Pan Jezus,
przemieniwszy miłość małżonków, nakazuje, aby najlepsze wino było ofiarowane wszystkim.

Cisza

Potem do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!» Oni zaś zanieśli.
A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono
pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do
niego:  «Każdy  człowiek  stawia  najpierw  dobre  wino,  a  gdy  się  napiją,  wówczas  gorsze.  Ty
zachowałeś dobre wino aż do tej pory». (J 2, 8-10).



Cisza
Słudzy wiedzą, że wcześniej w stągwiach była woda. Ci, którzy kochają Sakrament Małżeństwa, ci,
którzy go strzegą i promują, otrzymują dar kontemplacji cudu.
Dziękujemy Panu Jezusowi, że powołał nas do służby małżonkom i rodzinom.

I  módlmy  się  do  Niego,  aby  również  małżonkowie,  odkrywając  na  nowo  otrzymaną  łaskę,
zrozumieli, że są wezwani do wyłożenia jej na stół, do ofiarowania swojej miłości, aby każda osoba
i wspólnota mogła odkryć, że jest kochana przez Boga.

Cisza

Waszą misją jest przekształcanie społeczeństwa poprzez obecność w świecie pracy i zapewnienie,
aby  potrzeby  rodzin  były  brane  pod uwagę.  Również  we  wspólnocie  parafialnej  i  diecezjalnej
małżonkowie  powinni  podejmować  inicjatywę  (primerear)  ze  swoimi  propozycjami  i
kreatywnością,  dążąc  do  komplementarności  charyzmatów  i  powołań  jako  wyrazu  komunii
kościelnej.  W  szczególności  tej  komunii  „małżonków  obok  duszpasterzy,  aby  szli  z  innymi
rodzinami, aby pomagali słabszym, aby głosili, że także w trudnościach Chrystus staje się obecny”
Dlatego  zachęcam  was,  drodzy  małżonkowie,  do  uczestnictwa  w  Kościele,  zwłaszcza  w
duszpasterstwie rodzin. Ponieważ „współodpowiedzialność za misję wzywa małżonków i szafarzy
święceń,  zwłaszcza  biskupów,  do  owocnej  współpracy  w  trosce  i  opiece  nad  Kościołami
domowymi” [List Jego Świątobliwości Papieża Franciszka do małżeństw na Rok Rodziny "Amoris
Laetitia"].

Cisza

Do medytacji:
Z adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Franciszka "Amoris Laetitia".

Małżeństwo to cenny znak, bo „kiedy mężczyzna i kobieta zawierają sakrament małżeństwa, Bóg
niejako «odzwierciedla się» w nich, nadaje im własne rysy i niezatarty charakter swojej miłości.
Małżeństwo jest  ikoną miłości  Boga do nas.  Również Bóg jest  bowiem komunią:  trzy Osoby –
Ojciec, Syn i Duch Święty – żyją od zawsze i na zawsze w doskonałej jedności. I to jest właśnie
tajemnica małżeństwa: Bóg tworzy z dwojga małżonków jedną egzystencję”[119]. Pociąga to za
sobą bardzo konkretne i  codzienne konsekwencje, ponieważ małżonkowie „na mocy sakramentu
otrzymują autentyczną misję, aby mogli uwidaczniać, począwszy od rzeczy prostych, zwyczajnych,
miłość, jaką Chrystus kocha swój Kościół, dając wciąż życie za niego”. (AL 121)

Zachęćmy teraz małżonków, aby modlili  się  w swoich  sercach za  siebie  nawzajem. Inni  mogą
modlić się za rodziny świata.

Cisza



MEDYTACJA NAD OBRAZEM KS. RUPNIKA
„JEST TO WIELKA TAJEMNICA”



1.

„Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą
dwoje jednym ciałem.

Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła”
(Ef 5, 31-32)

1 krok pierwszy: obserwujmy obraz

Co widzę?
Obserwuję szczego� ły
W miłos�ci męz�czyzny i kobiety jest tajemnica, kto� ra jest ukryta, zawoalowana.

2 krok drugi: pojęcia z Amoris laetitia

 ▪ „Małżeństwo  jest  powołaniem,  gdyz�  jest  odpowiedzią  na  specyficzne  wezwanie  do
przez�ywania  miłos�ci  małz�en� skiej  jako  niedoskonałego  znaku  miłos�ci  między  Chrystusem  a
Kos�ciołem” (AL n. 72)

 ▪ „Chrystus  Pan  «wychodzi  na  spotkanie  małżonków  chrześcijańskich  w  sakramencie
małz�en� stwa» (n. 48) i z nimi pozostaje. We Wcieleniu przyjmuje On ludzką miłos�c�, oczyszcza ją,
doprowadza do pełni” (AL n. 67)

3 krok trzeci: Kontemplacja

 ▪ Nasze „tak” na tworzenie rodziny jest odpowiedzią na wezwanie Boga do przez�ywania miłos�ci
w małz�en� stwie i rodzinie. Jest to „tak”, kto� re powinnis�my ponawiac� kaz�dego dnia.
W  sakramencie  małz�en� stwa,  poprzez  swoje  „tak”,  męz�czyzna  i  kobieta  proszą  Pana,  aby
przemienił ich miłość, aby została oczyszczona i wzrastała ku swej pełni.

 Czy relacje w naszej rodzinie wydają się byc�  w jakis�  sposo� b „przysłonięte”? Czy mogę prosic�▪
Pana o pomoc w przemianie mojego serca odnos�nie do konkretnej sytuacji?

4 krok czwarty: Modlitwa osobista i w małżeństwie



W chwili osobistej ciszy lub dialogu jako para moz�emy wyrazic� naszą modlitwę do Pana:
 Za co mogę dziękowac�, i w czym mogę prosic� Pana o pomoc?▪
 Za co moz�emy dziękowac�. i w czym moz�emy prosic� Pana o pomoc?▪

2.
„Duch, którego Pan użycza, daje nowe serce” FC n. 13

1 krok pierwszy: obserwujmy obraz

Co widzę?
Obserwuję szczego� ły
Ręka  s�w.  Pawła  zdejmuje  zasłonę:  teraz  rozumiemy,  z�e  miłos�c�  między  panną  młodą  a  panem
młodym jest odbiciem nieskon� czonej i nierozerwalnej miłos�ci, jaką z�ywi Jezus do Kos�cioła, swojej
Oblubienicy, i jaką Bo� g jaką z�ywi do ludzkos�ci.
Miłość  przeżywana w rodzinie  ukazuje obraz,  choć zawoalowany,  nieskończonej  miłości
Boga, kto� ra jest miłos�cią „oblubien� czą”.

2 krok drugi: pojęcia z Amoris laetitia

Nieskon� czona miłos�c�  Boga jest  rzeczywistos�cią tak wielką,  z�e  na początku ludzkos�c�  nie mogła
zrozumiec�  ani  wyobrazic�  sobie  jak  wielka  moz�e  byc�  miłos�c�  Boga  do  kaz�dego  z  nas  (por.
wyjas�nienie ks. Rupnika). Po tym, jak Bo� g oddał za nas swojego Syna, i jak Jezus ofiarował siebie
na  s�miec�  krzyz�ową,  aby  nas  zbawic�,  miłos�c�  Boz�a  stała  się  dla  nas  konkretna  i  zaczęlis�my
dostrzegac� tajemnicę tak wielkiej miłości.
Dlatego s�w. Paweł moz�e uchylic�  zasłonę i dostrzec pewien aspekt Boz�ej miłos�ci w miłos�ci między
męz�czyzną a kobietą.

 „Prawda o «miłos�ci  między męz�czyzną a kobietą,,  (...)  wyjas�nia się w pełni jedynie w s�wietle▪
miłos�ci  Chrystusa ukrzyz�owanego (...)  Małz�en� stwo oparte  na miłos�ci  wyłącznej  i  definitywnej
staje się obrazem relacji Boga do Jego ludu, i odwrotnie: sposo� b, w jaki miłuje Bo� g, staje się miarą
ludzkiej miłos�ci»” (AL n. 70)

 „Pismo i Tradycja otwierają nam dostęp do poznania Tro� jcy S>więtej, kto� ra objawia się z rysami▪
rodzinnymi.  Rodzina jest  obrazem Boga,  kto� ry  […]  jest  komunią  oso� b.  [...]  Jezus,  [...]  nie tylko



przywro� cił  małz�en� stwo i  rodzinę do ich pierwotnej postaci,  ale podnio� sł  takz�e małz�en� stwo do
sakramentalnego znaku swojej miłos�ci do wspo� lnoty Kos�cioła (por. Mt 19, 1-12; Mk 10, 1-12; Ef 5,
21-32) [...]  Małz�en� stwo i rodzina otrzymują poprzez Kos�cio� ł,  łaskę Ducha S>więtego, aby dawac�
s�wiadectwo Ewangelii miłos�ci Boz�ej” (por. AL n. 71).

3 trzeci krok: kontemplacja

Miłos�c�,  kto� rą  przez�ywamy  w  naszej  rodzinie,  odsłania  „przysłonięty”  obraz  „Boz�ego  stylu
miłowania”,  ale mocą Ducha S>więtego,  moz�emy coraz bardziej  uchylac�  zasłonę i  dzien�  po dniu
wzrastac� w naszej zdolnos�ci do miłowania.

 Jakie słabos�ci mogę starac� się przezwycięz�yc�?▪
 Jakie są ułomne aspekty naszej relacji i jak moz�emy pro� bowac� je przezwycięz�yc�?▪

4 czwarty krok: modlitwa osobista i w małżeństwie

W chwili osobistego milczenia lub dialogu jako para moz�emy wyrazic� naszą modlitwę do Pana:
 Za co mogę dziękowac�, i w czym mogę prosic� Pana o pomoc?▪
 Za co moz�emy dziękowac�, i w czym moz�emy prosic� Pana o pomoc?▪

3.
„Nie mają już wina” (J 2, 3)

1 krok pierwszy: obserwujmy obraz

Co widzę?
Obserwuję szczego� ły
Stągwie: są kamienne, wczes�niej były wypełnione wodą, teraz są puste.

2 krok drugi: pojęcia z Amoris laetitia

 Gdybym miał „wszelką [moz� liwą] wiarę, tak iz�bym go� ry przenosił. (...) słowo „miłos�c�”, stało się▪
jednym  z  najczęs�ciej  uz�ywanych,  a  takz�e  naduz�ywanych  [...]  Miłos�c�  jest  przez�ywana  i
udoskonalana w z�yciu, jakie małz�onkowie dzielą codziennie ze sobą i ze swoimi dziec�mi (por. AL
nr 89-90)

 „Historia  rodziny  nosi  s� lady  wszelkiego  rodzaju  kryzyso� w,  kto� re  są  ro� wniez�  częs�cią  jej▪
dramatycznego piękna. Trzeba pomo� c odkryc�, z�e przezwycięz�ony kryzys nie prowadzi do mniej
intensywnej relacji,  ale do udoskonalenia,  konsolidacji  i  dojrzałos�ci  wina jednos�ci.  Nie z�yje się
razem po to,  aby byc�  coraz mniej  szczęs� liwymi,  ale aby nauczyc�  się byc�  szczęs� liwymi w nowy
sposo� b,  wychodząc  od moz� liwos�ci  otwartych  przez  nowy  etap.  Kaz�dy  kryzys  pociąga za  sobą
pewne uczenie się,  kto� re  pozwala na pogłębienie intensywnos�ci  wspo� lnego z�ycia,  albo chociaz�
znalezienie nowego znaczenia dos�wiadczenia małz�en� skiego. ZL adną miarą nie wolno poddawac� się
rezygnacji i godzic� się na opadanie, nieuchronne pogorszenie, na przeciętnos�c�, kto� rą trzeba znosic�.



Wręcz przeciwnie, kiedy małz�en� stwo podejmowane jest jako zadanie, kto� re pociąga za sobą takz�e
pokonywanie  przeszko� d,  to  każdy  kryzys  jest  postrzegany  jako  okazja,  aby  się  spotkać  i
razem pić najlepsze wino [...]Kaz�dy kryzys kryje dobrą wiadomos�c�, kto� rą trzeba umiec� usłyszec�,
wytęz�ając słuch serca” (AL n. 232)

3 trzeci krok: kontemplacja

Wodę znajdującą się  w stągwiach moz�na poro� wnac�  do naszej  ludzkiej  miłos�ci,  kto� ra  zdaje się
zuz�ywac� z czasem.
W naszym z�yciu zdarzają się  chwile czy okresy,  kiedy mamy wraz�enie,  z�e  w stągwi pozostało
niewiele miłos�ci.

 Kaz�dy kryzys, mały czy duz�y, moz�e stac�  się „szansą, aby razem pic�  najlepsze wino, aby wino ich▪
relacji zestarzało się i stało się lepsze”. Czy naprawdę jestem o tym przekonany? Czy potrafię w to
uwierzyc� i zachowac� nadzieję, nawet w chwilach trudnych?

4 krok czwarty: modlitwa osobista i jako para małżeńska

W chwili osobistej ciszy lub dialogu w małz�en� stwie moz�emy wyrazic� naszą modlitwę do Pana:
 Za co mogę dziękowac�, i w czym mogę prosic� Pana o pomoc?▪
 Za co moz�emy wspo� lnie dziękowac�, i w czym moz�emy prosic� Pana o pomoc?▪

4.
Duch, którego Pan użycza, (...) uzdalnia mężczyznę i kobietę do miłowania

się tak, jak Chrystus nas umiłował FC n. 13

1 krok pierwszy: obserwujmy obraz



Co widzę?
Przyglądam się uwaz�nie szczego� łom
Ks. Rupnik ukazuje Pawła nalewającego wino, kto� re wypłynęło jako krew z boku Chrystusa: jest to
dobre wino miłos�ci, ofiarowane dla rodzaju ludzkiego.

2 krok drugi: pojęcia z Amoris laetitia

„Całe z�ycie wspo� lne małz�onko� w, cała siec� powiązan� , kto� re przeplatają się ze sobą z ich dziec�mi i ze
s�wiatem będzie przeniknięta i umocniona przez łaskę sakramentu [...] w kto� rej Bo� g wyraził całą
swoją miłos�c�  do ludzkos�ci i s�cis� le się z nią złączył. Nigdy nie będą sami, zmuszeni, by o własnych
siłach  sprostac�  pojawiającym  się  wyzwaniom.  Są  powołani,  by  odpowiedzieć  na  dar  Boga
poprzez swoje zaangażowanie, swoją kreatywność, wytrwałość i codzienne zmagania ,  ale
zawsze  mogą  przywoływac�  Ducha  S>więtego,  kto� ry  us�więcił  ich  związek,  aby otrzymana  łaska
ukazywała się na nowo w kaz�dej nowej sytuacji” (AL n. 74)

3 krok trzeci: kontemplacja

 Zastanowię się  nad moim staraniem o mys� lenie kreatywne i  wytrwałe o nowych sposobach▪
miłos�ci w obrębie mojej rodziny.

 Zastano� wmy się wspo� lnie, jak moz�emy pielęgnowac�  naszą relację z Bogiem, aby uznac�  Go za▪
jedyne z�ro� dło Miłos�ci, z kto� rego moz�emy zawsze czerpac�  i zatem powracac�, aby napełniac�  nasze
stągwie, nasze serca.

4 czwarty krok: modlitwa osobista i w małżeństwie

W chwili osobistej ciszy lub podczas dialogu w małz�en� stwie moz�emy wyrazic�  naszą modlitwę do
Pana:

 Za co mogę dziękowac�, i w czym mogę wzywac� pomocy Pana?▪
 Za co moz�emy dziękowac�, i w czym moz�emy prosic� Pana o pomoc?▪


	Powołanie i rodzina
	Powołani do świętości
	Nazaret: czynienie miłości normalną
	Wszyscy jesteśmy dziećmi,
	wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami
	Ojcowie i matki
	Dziadkowie i osoby starsze
	«Czy mogę, dziękuję, przepraszam »

