W poniedziałek rano – wyruszam ku świętości w codzienności!

Źródła naszej więzi
z Bogiem
Wielka tajemnica
miłości (1)
W ten tydzień wchodzimy z naszymi wielkimi Apostołami:
świętymi Piotrem i Pawłem, którzy także w naszym szensztackim Sanktuarium
mają swoje honorowe miejsce i wyrażają dla nas łaskę gorliwości apostolskiej.
Niech Ich miłość do Chrystusa i gorliwość o sprawy rodzącego się Kościoła –
także w nas staną się żarliwą miłością do Jezusa i Jego świętego Kościoła!
Kościoła, który i wtedy i dzisiaj – składa się ze słabych i grzesznych ludzi.
Wtedy i dzisiaj – jest naszą Matką i Drogą do świętości, przez żyjącego w Nim
Chrystusa, szczególnie w sakramentach świętych.
Solenizantom składamy serdeczne życzenia i otaczamy modlitwą przez
wstawiennictwo Waszych wielkich Patronów!
Dzisiejszy temat: Wielka tajemnica miłości.
„ Święty Jan Bosko (1815-1888), wielki włoski wychowawca z XIX wieku,
tak się kiedyś wyraził w liście do swych synów duchowych:
„Pedagogika moja jest córką miłości”. Często też radził im: „Jeśli pragniesz,
aby ci okazywano posłuszeństwo, staraj się aby cię kochano... Jeśli pragniecie,
aby was kochano, musicie sami miłować. A i to także nie wystarczy jeszcze.
Musicie nadto iść o krok dalej: nie tylko winniście kochać swych uczniów, lecz
starać się, aby uczniowie uświadamiali sobie waszą miłość. Jak to osiągnąć?
- O to musicie spytać własnego serca – ono samo tylko może wam udzielić
odpowiedzi”. Na mocy tych zasad, Ksiądz Bosko chłopaków niesfornych,
często bardzo zaniedbanych wychował na ludzi miłych Bogu, którzy później
kształtowali swe życie według woli Bożej. Święty Jan Bosko niewątpliwie tej
metody wychowawczej, w godzinach modlitwy i cichego skupienia nauczył się
bezpośrednio od Boga, największego Pedagoga wszystkich ludów i wieków.
Można powiedzieć, słowami dzisiejszego nauczania Kościoła, że św. J. Bosko
czerpał natchnienie dla swego systemu wychowawczego z prawdy, że:
„On [Bóg] nas kocha, pozwala, że możemy zobaczyć i odczuć Jego miłość...

Człowiek, żyjąc w wierności jedynemu Bogu, doświadcza samego siebie, jako
kochanego przez Boga i odkrywa radość w prawdzie, w sprawiedliwości –
radość w Bogu, która staje się jego istotnym szczęściem (...)”1.
W tych godzinach modlitwy pojął Święty najwyższą zasadę wychowawczej
mądrości Bożej: największa jest miłość (por. 1 Kor 13, 13). Dlaczego więc mamy
miłować Boga? Odpowiedzi udziela nam św. Jan Apostoł: My miłujemy [Boga],
ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował (1 J 4, 19). Dlaczego mamy jednoczyć
się z Bogiem? Ponieważ On zjednoczył się z nami, tzn. ponieważ On w swojej
wolności i nieprzymuszonej dobroci miłuje nas.
Źródłem naszej więzi z Bogiem jest więc Jego zjednoczenie z człowiekiem.
Co za przedziwna tajemnica miłości! Obym mógł przemawiać językiem aniołów,
abym potrafił wszystkim ludziom w jasny sposób głosić i w ich sercach zasiać [tę
prawdę]: wielki, Trójjedyny Bóg, Stwórca i Sędzia świata kocha ciebie
osobiście! Co za bezkresna różnica: ja i On! Czymże ja jestem? Pyłkiem, kroplą
w oceanie, źdźbłem trawy, które dziś żyje, a jutro usycha! Kim zaś jest Bóg? Kto
z nas ośmieli się na to dać odpowiedź!… Naukowcy głoszą, że człowiek jest
istotą zmysłową, obdarzoną rozumem i wolą. Ale przecież przewyższa go
niezmierzony świat duchów czystych, czyli aniołów. /.../ Większa, piękniejsza i
możniejsza od aniołów jest Matka Boża. Archanioł Gabriel wysławia Ją jako
łaski pełną2 (por. Łk 1, 28). Teologowie twierdzą, że Jej pełnia łask przewyższa
łaskę będącą udziałem wszystkich aniołów i świętych razem wziętych3. Ale i Ją
dzieli niezmierzona odległość od Boga niestworzonego. I oto ten nieskończony,
niezmierzony Bóg miłuje nas, małych ludzi. Choćbyśmy o tym rozmyślali
nieustannie do końca naszego życia, nie bylibyśmy jednak w stanie [do końca]
pojąć tej prawdy.” (Świętość ś. c. Str. 39 i dalsze.)
- Na ile uświadamiam sobie wielką miłość
Boga osobiście do mnie?
- Co mogę i postaram się uczynić, by wielką
Miłość Boga mogli także doświadczyć ci,
którzy mnie otaczają?
Nie pozostaw tych pytań bez odpowiedzi...
Złączona z Wami w modlitwie - s. M. Elwira
Szensztat, 29.06.2020.
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