
Piękno ukryte jest w Tobie… 
Impulsy dla Kobiet, impuls wakacyjny 2020.  

Kwiaty wdzięczności na drodze wiary – 7  

Maki - miłości do Ojczyzny i rodzinnego domu 
 

– dziękujemy, że uczą nas miłości do Ojczyzny i rodzinnego domu,  

która domaga się umiarkowania i wstrzemięźliwości.  

 

Pismo św.: 

 

„Wyszedł stamtąd i przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu 

Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, 

przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd On to ma? I co za mądrość, 

która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, 

syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także 

Jego siostry?» I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: «Tylko w swojej 

ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak 

lekceważony». I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych 

położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził 

okoliczne wsie i nauczał.” Mk 6,1-6.  



Rozważanie: Ojczyzna. Niezrozumienie, nawet lekceważenie - w swoim 

własnym domu, miejscowości... „Dziwił się też ich niedowiarstwu...” 

- Nieustannie i wciąż na nowo stawiamy sobie wiele pytań... 

              Można bowiem ocierać się o największe świętości, odwiedzać 

najświętsze miejsca, a zarazem – można nie doświadczyć Boga, Jego bliskości... 

Nie jakoby tam Boga nie było, lecz przez ludzką zamkniętość na świat 

nadprzyrodzony. To ludzka zamkniętość, wyniosłość, egoizm, pogoń za 

zewnętrznymi wrażeniami – czyni Boga „bezsilnym”. Pan Bóg nigdy nie „łamie” 

ludzkiej, wolnej woli.  Pomimo to, także pomimo naszej niewierności, Bóg 

zwycięsko przeprowadza Swój odwieczny Plan Miłości! 

             I odwrotnie. Człowiek o prostym sercu, otwarty na Bożą łaskę, jest 

wrażliwy na Bożą Obecność w każdej sytuacji życia. Jest wrażliwy na obecność 

Boga w swoich bliźnich, także w ich granicach... Dostrzega Boga w swojej pracy, 

w codziennych wydarzeniach, obowiązkach, w pięknie przyrody... 

Kobiece serce Pan Bóg szczególnie obdarzył wrażliwością dostrzegania tego co 

szlachetne i piękne, na dostrzeganiu samego Boga w zwyczajnych kolejach 

życia... To Kobieta jest tą, która tworzy klimat domu. Kobieta jest i powinna być 

„duszą” domu, duszą wspólnoty. Ona jest odpowiedzialna za religijny klimat 

rodzinnego domu. Czyż nie jest to nasza piękna i zaszczytna MISJA?  

Oczywiście – często możemy być niezrozumiane, czy zrozumiane inaczej , ale 

to nie zwalnia nas z odpowiedzialności jaka wypływa z naszego powołania.  

Ofiarujemy i wypraszamy dla nas samych i tych którzy nas otaczają –  

postawę szczerej miłości i szacunku do Ojczyzny i rodzinnego domu, postawę 

uduchowionego umiarkowania i wstrzemięźliwości. Jak to możemy wyrazić 

praktycznie? Podpowiedzią mogą byś nam słowa Ojca Kentenicha 

                        z „Pieśni o Ojczyźnie”, ułożonej w Dachau (fragment): 

Czy znasz ten wdzięczny, przemiły kraj, przez Wieczną Miłość zbudowany? 

Gdzie szlachetna sera biją zgodnie, ofiarnie znoszą się wzajemnie. /.../  

Ref. Ten cudny kraj jest mi znajomy, to wyżynyto Taboru słoneczne 

Gdzie w ulubionym dzieci gronie ich Trzykroć Przedziwna Pani włada. 

Tam wszelkie dary hojnie 

wynagradza 

Objawieniem swojej wspaniałości.  

To jest ojczyzna ma, mój kraj 

Szensztatu.  

           

    Szensztat, lipiec – sierpień 2020. 


