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Us#yszane przez nas czytania biblijne ukaza#y nam obraz dwóch rodzin, które
podejmuj# pielgrzymk# do domu Boga. Elkana i Anna przynosz# swego syna Samuela do #wi#tyni
w Szilo i po#wi#caj# go Panu (por. 1 Sam 1,20- 22.24-28). Tak samo Józef i Maryja wraz z Jezusem
wyruszaj# jako pielgrzymi do Jerozolimy na #wi#to Paschy (por. #k 2,41-52).

Cz#sto widzimy pielgrzymów, którzy udaj# si# do sanktuariów i miejsc drogich pobo#no#ci ludowej.
W tych dniach wielu wyruszy#o w drog#, aby dotrze# do Drzwi #wi#tych otwartych we wszystkich
katedrach #wiata, a tak#e w wielu sanktuariach. Ale tym, co najpi#kniejsze, a co podkre#la dzi#
S#owo Bo#e, jest fakt, #e ca#a rodzina podejmuje pielgrzymk#. Tata, mama i dzieci udaj# si# razem
do domu Pana, aby u#wi#ci# #wi#to poprzez modlitw#. To wa#na lekcja, zaproponowana tak#e
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naszym rodzinom. Co wi#cej, mo#emy powiedzie#, #e #ycie rodziny sk#ada si# z ma#ych i wielkich
pielgrzymek.

Na przyk#ad, jak#e nam pomaga my#l, #e Maryja i Józef nauczyli Jezusa odmawiania modlitw! I
to jest pielgrzymka, pielgrzymka wychowania do modlitwy. Dobrze, je#li mamy #wiadomo##, #e w
ci#gu dnia modlili si# razem, a w szabat szli razem do synagogi, aby s#ucha# Pism Prawa i Proroków
oraz chwali# Pana wraz z ca#ym ludem. Z pewno#ci# podczas pielgrzymki do Jerozolimy modlili si#
#piewaj#c s#owa Psalmu: „Uradowa#em si#, gdy mi powiedziano: «Pójdziemy do domu Pa#skiego!»
Ju# stoj# nasze nogi w twych bramach, o Jeruzalem” (122,1-2).

Jak wa#ne jest, aby nasze rodziny pod##a#y razem i mia#y ten sam cel, który chc# osi#gn##! Wiemy,
#e mamy do pokonania wspóln# tras#, drog# na której napotykamy trudno#ci, ale równie# chwile
rado#ci i pocieszenia. W tej pielgrzymce #ycia dzielimy równie# czas modlitwy. Có# mo#e by#
dla ojca i matki pi#kniejszego, ni# pob#ogos#awienie swoich dzieci na pocz#tku dnia i na jego
zako#czenie, nakre#lenie na ich czole znaku krzy#a, jak w dzie# chrztu. Czy# nie jest to najprostsza
modlitwa rodziców za swoje dzieci? Pob#ogos#awi# je, to znaczy powierzy# je Panu, tak, jak
to zrobili Elkana i Anna, Józef i Maryja, aby On sam by# ich ochron# i wsparciem w ró#nych
wydarzeniach dnia. Jak#e wa#ne dla rodziny jest spotkanie si# na krótk# chwil# modlitwy przed
wspólnym spo#yciem posi#ków, #eby podzi#kowa# Bogu za te dary i nauczy# si# dzieli# tym, co
otrzymali#my z najbardziej potrzebuj#cymi. S# to wszystko ma#e gesty, które jednak wyra#aj# wielk#
rol# wychowawcz# jak# posiada rodzina w codziennym pielgrzymowaniu.

Na zako#czenie tej pielgrzymki Jezus powróci# do Nazaretu i by# poddany swoim rodzicom
(por. #k 2,51). Tak#e ten obraz zawiera pi#kn# nauk# dla naszych rodzin. Pielgrzymka bowiem nie
ko#czy si# po osi#gni#ciu celu, jakim jest sanktuarium, ale kiedy wracamy do domu i podejmujemy
swoje codzienne #ycie,  realizuj#c owoce duchowe prze#ytego do#wiadczenia. Wiemy, co Jezus
wówczas uczyni#. Zamiast powróci# do domu pozosta# w Jerozolimie w #wi#tyni, powoduj#c wielkie
cierpienie dla Maryi i Józefa, którzy go nie znale#li.  Zapewne Jezus musia# przeprosi# rodziców za
ten swój „wybryk”. Ewangelia o tym nie mówi, ale my#l#, #e mo#emy tak przypuszcza#. Ponadto
pytanie Maryi przejawia pewien wyrzut, uwidaczniaj#c zaniepokojenie i l#k Jej i Józefa. Wracaj#c
do domu, Jezus z pewno#ci# wymieni# z nimi u#ciski, aby okaza# swoj# mi#o## i pos#usze#stwo.
Do rodzinnego pielgrzymowania nale## równie# te momenty, które z pomoc# Pana przemieniaj# si#
w mo#liwo## wzrastania, w okazje do proszenia o wybaczenie i do uzyskiwania go, do okazywania
mi#o#ci i pos#usze#stwa.

Niech w Roku Mi#osierdzia, ka#da rodzina chrze#cija#ska stanie si# uprzywilejowanym miejscem tej
pielgrzymki, w którym do#wiadczamy rado#ci przebaczenia. Przebaczenie jest istot# mi#o#ci, która
potrafi zrozumie# b##d i go naprawi#.  Biada nam, gdyby Bóg nam nie przebaczy#! To w obr#bie
rodziny uczymy si# przebaczenia, poniewa# mamy pewno##, #e jeste#my zrozumiani i wspierani
pomimo b##dów, jakie mogli#my pope#ni#.
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Nie tracimy zaufania do rodziny! To wspania#e, gdy otwieramy serca jedni na drugich, niczego
nie ukrywaj#c. Gdzie jest mi#o##, tam jest tak#e zrozumienie i przebaczenie. Powierzam wam
wszystkim, drogie rodziny, to domowe, codzienne pielgrzymowanie, t# tak wa#n# misj#, której
Ko#ció# i #wiat potrzebuj# bardziej ni# kiedykolwiek.


