
Znalezienie Jezusa w świątyni 
Słowo Boże 
„Rodzice 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”. (Łk 2,41-
50) 

Ojciec Pio 
„Boże mój, zabłąkałem się i zagubiłem Ciebie – czy Cię odnajdę? A może już na zawsze Cię straciłem? Czy 
skazałeś mnie na wieczne przebywanie z dala od Twego oblicza? O Dobro moje, gdzie się znajdujesz? 
Zgubiłem Cię, zabłąkałem się w poszukiwaniu Twych śladów, ponieważ przyjąłeś ochoczo całkowitą ofiarę, 
którą Ci złożyłem, a potem wszystko mi odebrałeś i trzymasz w swej najwyższej władzy. Powierzam się Tobie 
i oczekuję od Ciebie opieki za moją całkowitą zgodę na dręczący mnie brak miłości”. 

„Mój synu! Wiedza, chociaż jest tak wielka, pozostaje niezmiennie marnością; jest mniejsza niż nicość 
w porównaniu z ogromną tajemnicą Boga. Powinieneś iść innymi drogami. Uwalniaj swoje serce od wszelkiej 
pasji ziemskiej, upokórz się i błagaj! Tak postępując, na pewno znajdziesz Boga, który obdarzy cię pogodą 
ducha i pokojem w tym życiu, a wieczną szczęśliwością w drugim”. 

Modlitwa serca – znalezienie Boga 
Umiłowany Zbawicielu, oczyma duszy wyobrażamy sobie Twoją Matkę w dotkliwej sytuacji zagubienia Ciebie. 
Choć przez chwilę pragniemy wejść w przestrzeń jej wiary, przeżyć, uczuć. Co czuło niepokalane, kochające 
serce Maryi podczas poszukiwań, w godzinach ciemności ducha, kiedy przeżywała stratę swego największego 
dobra? 

Ukochana Matko Boga i nasza, zgubienie Jezusa mogło wystawić Twoją wiarę na próbę. Nie ustałaś jednak 
z Józefem w poszukiwaniach, chociaż w sercu odczułaś ból utraty Boga. Dlatego przychodzisz do nas dzisiaj, 
aby wzywać do powrotu do Twego Syna, bo świat zagubił Jezusa. Odszedł od Bożych praw i przykazań! To 
prawdziwy powód wojen, łez i cierpienia niewinnych… 

Ucieczko grzeszników, wskazujesz, że im większe oddalenie, tym szybciej musimy wracać, usilniej wołać, 
na kolanach szukać Boga. Podczas poszukiwania Jego obecności we wszystkich wydarzeniach życia 
potrzebujemy jednak umocnienia – żaru miłości płynącej ze słowa Bożego, Eucharystii i sakramentów. 

Maryjo, ucz nas szukać Twego Syna całym sercem, z całej duszy i ze wszystkich sił. Szukaj Go z nami 
wytrwale w otaczającej rzeczywistości. Wyproś łaskę, aby był dla nas wszystkim, za co warto oddać życie. 
Niech życiowe straty prowadzą nas do duchowego zysku – znalezienia Boga w sercach i stanięcia z Nim 
twarzą w twarz w wieczności.  
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Papieska: Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię 
rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie. 

Grup Modlitwy: Módlmy się o łaskę wiernej miłości dla małżonków i budowanie dobrych rodzin za 
przyczyną Maryi. 
 


