Piękno ukryte jest w Tobie…
Pociągająca propozycja
Impulsy dla Kobiet, czerwiec 2021.

Patrzeć jak Maryja,
to znaczy? - 6
„A Jezus przemówił do niego:
«Co chcesz, abym ci uczynił?»
Powiedział Mu niewidomy:
«Rabbuni, żebym przejrzał». Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła».
Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.” Mk 10,51-52
- I my chcemy dobrze widzieć i z Maryją iść za Jezusem...
Chyba jest dla nas rzeczą oczywistą, że nasze spojrzenie powinno być
pełne (3) ciepła i serdeczności. Pamiętajmy, że wielka Niepokalana nie jest
istotą niedostępną, zimną. Nasza przeczysta Królowa jest najlepszą Matką na
świecie. Już w Jej życiu na ziemi tak wielką rolę odgrywała dobroć, zrozumienie,
cierpliwość, miłość i bezinteresowna troskliwość, służenie otoczeniu, jak gdyby
to były Jej wrodzone przymioty.
- Czy Jej oczy nie świadczyły o tym wyraźniej niż wielkie słowa?
Przypomnijmy sobie choćby sytuacje w Kanie Galilejskiej. Od tej chwili
niezliczone razy okazywała się Matką Miłosierdzia i Wspomożeniem Wiernych.
Pragniemy, by także nasze życie miało odziaływanie apostolskie.
Musimy zatem coraz bardziej upodobniać się do Maryi, właśnie w Jej postawie
Matki i Opiekunki. W tym celu poświęcamy Jej nasze oczy! Często będzie to
oznaczało, że mamy patrzeć, a jednak nie widzieć! Maryjne oczy odróżniają
prawdę od fałszu. Nie nazywają czarnego białym, ale w ocenie kierują się
wielkodusznością i dobrocią. Patrzą głębiej, dlatego dostrzegają okoliczności,
słabości, nędzę, która jest przyczyną niesprawiedliwości. Ale widzą też dobrą
wolę, której nie stać na więcej. "Tutaj nie było złej intencji"! Jak wielkie
odprężenie wnoszą takie słowa! Jeśli Ojciec Założyciel uczy nas patrzeć głębiej,
to z pewnością chodzi mu także o obcowanie z ludźmi. Nasz wzrok powinien
dostrzegać złoto, które często jest ukryte na dnie serca. Nasza ocena ludzi
nie może być powierzchowna. W życiu codziennym ważne jest to, co mówi
"świętość w życiu codziennym" na temat "małych cnót":

"Nazywamy je małymi, ponieważ w oczach świata nie mają one wielkiego
znaczenia ani uznania. Święty w życiu codziennym gorliwie jednak stara się
o ich nabycie, bo przy ich pomocy może uświęcić swój dzień powszedni.”
Równocześnie świadczą o dobroci serca i bezinteresownej gotowości służenia,
oto niektóre z nich:
"Wyrozumiałość dla błędów bliźnich i gotowość wybaczania ich nawet
wówczas, gdy nawzajem nie można się spodziewać podobnych względów;
pewnego rodzaju chwalebne udawanie, polegające na tym, że zdajemy się nie
zauważać nawet rażących błędów; jest to skrajne przeciwieństwo owej
wątpliwej zasługi, która wydobywa na jaw ukryte błędy; grzeczność: nie owa
fałszem podszyta grzeczność ludzi tego świata, poprzestająca na ścisłym
przestrzeganiu form towarzyskich, lecz pełna szczerej, prawdziwej
chrześcijańskiej serdeczności." (Świętość w życiu codziennym.)
Łatwo sobie wyobrazić, ile tutaj można widzieć i nie widzieć.
Właśnie w spojrzeniu bardzo wyraźnie możemy wyczytać, czy słowa
wypowiedziane ustami są szczere, czy ta uprzejmość, zrozumienie, czy
przebaczenie jest prawdziwe.
Refleksja: - „Co chcesz, abym ci uczynił?...” – Jak odpowiem Panu Jezusowi
na to pytanie?... - Maryjo, Ty najlepiej znasz moje pragnienia,
ale i moje dążenia i zmagania, moje małe zwycięstwa i upadki - na drodze
uszlachetniania mojej kobiecej natury. Wydobywając „złote ziarenka”
z dzisiejszej refleksji, ze szczerą ufnością proszę Cię, moja Niepokalana Matko:
- Ucz mnie w konkretnych sytuacjach - patrzeć, a jednak nie widzieć!
- Wypraszaj mi Boże światło, bym wyraźnie odróżniała prawdę od fałszu.
- Pomagaj mi przezwyciężać lęk, wygodnictwo, bym potrafiła zawsze kierować
się wielkodusznością i dobrocią, bym jak Ty, dostrzegała złoto, które często jest
ukryte na dnie serca moich bliźnich, szczególnie Tych – w moim domu.
Niech moje ocenianie innych nie będzie powierzchowne, ale pełna szacunku
i zrozumienia... By i na mnie mogły się
spełniać słowa Ojca Kentenicha:

Wszędzie, dokąd idziemy,
gdzie stoimy,
powinniśmy przynosić
błogosławieństwo. JK
Szensztat, 27.05.2021
Zdjęcia: Violetta B-M, s M. Elwira.

