XIX Sobota okresu zwyk?ego
Tekst Ewangelii ( Mt 19,13-15): Wtedy przyniesiono Mu dzieci, aby
w?o?y? na nie r?ce i pomodli? si? za nie; a uczniowie szorstko
zabraniali im tego. Lecz Jezus rzek?: «Dopu??cie dzieci i nie
przeszkadzajcie im przyj?? do Mnie; do takich bowiem nale?y
królestwo niebieskie». W?o?y? na nie r?ce i poszed? stamt?d.

«Wtedy przyniesiono Mu dzieci, aby w?o?y? na nie r?ce i pomodli? si? za nie; a
uczniowie szorstko zabraniali im tego»
Rev. D. Antoni CAROL i Hostench
(Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj dane nam jest rozwa?anie sceny, która niestety jest nazbyt aktualna:
«Przyniesiono Mu dzieci, aby w?o?y? na nie r?ce i pomodli? si? za nie; a uczniowie
szorstko zabraniali im tego» (Mt 19,13). Jezus mi?uje dzieci; a my, pos?uguj?c si?
s?abymi, typowymi dla “ludzi doros?ych” argumentami, uniemo?liwiamy im
zbli?enie si? do Jezusa i do Ojca: - Jak dorosn?, je?li b?d? tego chcia?y, same
zadecyduj?...! To wielki b??d.
Ubodzy, to znaczy, ci najbardziej pozbawieni ?rodków, najbardziej potrzebuj?cy,
otoczeni s? szczególn? trosk? ze strony Pana. A dzieci, maluchy s? nader ”ubodzy”.
S? ubodzy wiekiem, s? ubodzy wiedz?... S? bezbronni. Dlatego Ko?ció? – nasza
“Matka” – zaleca, by rodzice nie oci?gali si? z chrzczeniem swoich dzieci, aby Duch
?wi?ty zamieszka? w ich duszach, a one mog?y znale?? si? pod skrzyd?ami
wspólnoty wiernych. Zaleca to zarówno Katechizm Ko?cio?a Katolickiego jak i
Kodeks Prawa Kanonicznego, najwy?szej rangi zbiory skodyfikowanych norm i
regu? Ko?cio?a (który, jak ka?da wspólnota, musi posiada? taki skodyfikowany
zbiór norm i regu?).
Ale nie!: kiedy dorosn?! Absurdalny jest ten sposób post?powania. Zadajmy bowiem
pytania: - Co to dziecko b?dzie jad?o? Ano to, co mu matka poda, nie czekaj?c a?
dziecko wyrazi ch?? na co ma ochot?. – W jakim j?zyku b?dzie dziecko mówi?? –
Ano, w tym w jakim mówi? do? b?d? jego rodzice (w przeciwnym razie, dziecko
nigdy nie b?dzie mog?o wybra? jakigokolwiek j?zyka). - Do jakiej szko?y dziecko
pójdzie? Do tej, do której rodzice je zaprowadz?, nie czekaj?c a? dziecko okre?li

jaki kierunek studiów chcia?by wybra?...
- Co jad? Jezus? To, co podawa?a mu Matka Jego, Maria. – W jakim j?zyku mówi?
Jezus? W j?zyku swych rodziców. – Jakiej religii Dzieci?tko Jezus si? nauczy?o i
jak? praktykowa?o? Religii swych rodziców si? nauczy?o i t? religi? praktykowa?o,
religi? ?ydowsk?. Pó?niej, kiedy dorós?, ale i dzi?ki pouczeniom jakie otrzyma? od
swych rodziców stworzy? now? religi?... Ale, wpierw, co naturalne, wyznawa? wiar?
swych rodziców.

My?li na dzisiejsz? Ewangeli?

«Wielcy ?wi?ci pracowali dla chwa?y Boga, lecz ja jestem tylko malutk? dusz? i pracuj? tylko,
by Go zadowoli?» (?wi?ta Tereska z Lisieux)

«Powinni?my uczy? si? patrze? sercem dziecka, sercem m?odym, dla którego przekonania nie s?
przeszkod?, a interesy go nie przes?aniaj?» (Benedykt XVI)

«Chrze?cijanie swoim ?yciem na wzór Chrystusa przyspieszaj? nadej?cie Królestwa Bo?ego,
"Królestwa sprawiedliwo?ci, prawdy i pokoju". Nie zaniedbuj? jednak swoich ziemskich zada?;
wierni swojemu Nauczycielowi, wype?niaj? je uczciwie, cierpliwie i z mi?o?ci?.» (Katechizm
Ko?cio?a Katolickiego, nr 2046)

