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Opracowanie tekstu – ks. Tadeusz Pawluk, moderator wspólnoty 

 

 

Rozważania zamieszczona zostały na stronie internetowej  

Wspólnoty Dusz Najmniejszych: http://www.malenkadroga.pl/.  

Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia „Konsolata”,  

którego działalność oparta jest na Statucie zatwierdzonym  

przez władze kościelne (Olsztyn, 17.11. 2010 r.).  

STOWARZYSZENIE  „KONSOLATA” 11-041 Olsztyn, ul.  Hozjusza 2.  

KRS: 0000338099; REGON: 280450105; NIP: 739-37-68-798 

Nr konta: 09 1540 1072 2107 5000 3110 0001  

- www.skkonsolata.pl 

 

Uwaga! Dla członków wspólnoty i osób utożsamiających się z nią,  

dostępne są nasze publikacje - na spotkaniach  

modlitewnych i formacyjnych wspólnoty 

 

*** 

 

Dziękujemy wszystkim, którzy swoją modlitwą i służbą na rzecz  

Wspólnoty Dusz Najmniejszych przyczyniają się do wspólnej działalności  

modlitewno-ewangelizacyjnej, prowadzonej w ramach Dzieła Najmniejszych, zwłasz-

cza siostrom klaryskom kapucynkom, Zarządowi Katolickiego  

Stowarzyszenia „Konsolata”,  animatorom i odpowiedzialnym,  

a także tym, którzy przez swoje ciche znoszenie trudów i cierpienia stali się  

wielkim bogactwem dla nas i Kościoła 

 

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w działalność,  

prowadzoną na rzecz rozwoju dzieł podejmowanych w naszej wspólnocie,  

dzieląc się z innymi swoimi zdolnościami i wolnym czasem: 

- w prace budowlano-ekonomiczne, 

- w działalność biurowo-poligraficzną, 

- instrumentalno-muzyczną, 

- recytatorsko-teatralną, 

- w radiu internetowym „Konsolata” 

- i w szerokiej działalności naszego stowarzyszenia 

kontakt: e-mail: biuro@skkonsolata.pl 

 

http://www.malenkadroga.pl/
http://www.skkonsolata.pl/
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Wstęp 

 

Wspólnota Dusz Najmniejszych jest wspólnotą ludzi wierzących, którzy 

w łonie Kościoła Katolickiego, pragną żyć pełnią Ewangelii Miłości, otwartymi 

na powiew ognia Ducha Świętego, aby tak jak Maryja, Matka Miłości i Miło-

sierdzia głosić Miłość i Miłosierdzie Jezusa, naszego Pana poprzez modlitwę, 

słowo i czyn, co jest szczególnym charyzmatem wspólnoty. Jesteśmy wspólno-

tą charyzmatyczną, posługujemy darami Ducha Świętego dla dobra Kościoła. 

Zamieszczone w niniejszej publikacji rozważania adwentowe są owocem 

działalności Wspólnoty na polu modlitewno-ewangelizacyjnym. Ukazują drogę 

duchową, którą Wspólnota odkrywa jako tę najwłaściwszą dla każdego z jej 

członków, jak również drogę prawdziwej odnowy duchowej dla całego Kościo-

ła. Charakterystyczne dla Wspólnoty Dusz Najmniejszych jest życie w pełnym 

ufności zawierzeniu Najświętszej Maryi Pannie, która prowadzi dusze naj-

mniejsze, jako swoje maleńkie dzieci do Boga, zapewniając im matczyną troskę 

i pomoc na drodze wiary i miłości. Gromadząc je w duchowym Wieczerniku 

Swego Niepokalanego Serca uprasza im nieustannie światła Ducha Bożego, 

który na Jej drodze życia duchowego i powołania stał się Przewodnikiem Jej 

duszy. 

Tak więc Maryja zaprasza każdego z nas do współprzeżywania szczegól-

nego czasu, związanego z okresem liturgicznym, jakim jest Adwent – czasu 

oczekiwania i przygotowania serc na przyjście i przyjęcie Jezusa w tajemnicy 

Bożego Narodzenia. To współprzeżywanie Adwentu i towarzyszenie Maryi 

w Jej oczekiwaniu na Narodzenie Syna Bożego ma wyraz bardzo głęboki, 

a nawet często bardzo intymny, pozwalający jednak w sposób całkiem nowy, 

wolny od naszych przyzwyczajeń i w otwartości na świat ducha (świat chrze-

ścijańskiej mistyki), z większym zaangażowaniem serca przeżyć bardzo ważny 

na naszej drodze wiary czas Świąt Narodzenia Pańskiego. 

Wszystkim, którzy wezmą tę publikację do swoich rąk, życzę doświadcze-

nia żywej wiary i dotyku, tak mało jeszcze znanej Miłości Bożej, i na ten 

szczególny czas formacji ludzkich serc, w otwartości na świat duchowy 

wszystkim z serca błogosławię.  

Ks. Tadeusz Pawluk – moderator wspólnoty. 
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Rekolekcje Adwentowe 
Adwent czasem przygotowania na przyjęcie pokoju 

Konferencja 1 

 

W okresie Adwentu oczekujemy na przyjście Mesjasza, Tego, który jest 

Księciem Pokoju, Królem Pokoju, Dawcą Pokoju. Ten kto jest z Nim, przy 

Nim ma w sobie pokój, trwa w pokoju. Prawdziwe trwanie w Jezusie, to trwa-

nie w pokoju, to posiadanie pokoju w swoim sercu i umyśle, to światłość dająca 

pokój. Człowiek, który trwa w Jezusie, a więc napełniony pokojem potrafi roz-

poznać wszelkie zakusy szatańskie. Dlatego Jezus przynosi nam pokój, abyśmy 

w dobie tak wielkiego, panoszącego się tak straszliwego niepokoju, który targa 

sercami ludzkimi, Jezusowy pokój posiadali. Bóg dając nam Jezusa chce, aby-

śmy zanurzali się w pokoju. On sprawia, że serce ludzkie bije spokojniej, że 

idzie za swoim Panem bez żadnych obaw, bez lęków, bez patrzenia na otacza-

jący świat, bez rozpraszania się na to co jest w wokół. Dlatego nieustannie za-

nurzajmy się w pokoju, abyśmy za wszelką cenę tego pokoju pilnowali, abyśmy 

nie pozwolili, by ten pokój został nam zabrany. Trwając w pokoju mamy od-

powiedni pogląd na wszelkie sprawy. Kiedy niepokój ogarnia serce patrzy się 

wtedy zupełnie z innego punktu widzenia, nie potrafi się dobrze rozpatrzyć 

sprawy, nie ma się jasności umysłu, bo umysł opanowany jest przez lęk, przez 

strach. Toteż  starajmy się trwać w pokoju.  

Od pewnego czasu mówimy o trwaniu w Jezusie, o nieustannym zjedno-

czeniu z Bogiem. Jednocześnie mówimy o tym, aby swoich myśli, swojego 

serca nie rozpraszać na świat zewnętrzny. To jednak często dajemy się rozpro-

szyć. Idziemy za tym co daje, proponuje, wciska nam świat. Bóg pragnie nas 

przestrzec, ponieważ widzi jak w naszej wspólnocie dusze mimo wielu pouczeń 

pozwalają, by zewnętrzny świat wciskał się w nasze serca. Ulegamy słowom, 

namowom, obrazom. Gubimy się i tracimy pokój, zajmujemy swoje umysły 

i serca tak wieloma wiadomościami, informacjami, które bombardują je. A Bóg 

prosi, aby zamykać oczy i uszy. Zdaje nam się, że to nic nie zaszkodzi, jeśli 

zaczerpniemy trochę wiadomości ze świata, tylko wiadomości... Jednak, wraz 

z tymi wiadomościami do serca wchodzi niepokój, lęk, obawa, niepotrzebne 



7 

 

myśli i zajmujemy się nie tym, co trzeba, rozpraszamy się, a serce nie trwa przy 

Jezusie, umysł, myśli nie trwają przy Nim. Są w świecie i pokój, który nam 

Bóg daje gdzieś powoli znika, bo zastępuje go co innego. 

W tych tak pięknych dniach oczekiwania powinniśmy być razem z Maryją, 

pełni pokoju. W łonie matki dziecko potrzebuje pokoju, bo żyje tym, czym żyje 

matka. Więc, my również żyjmy pokojem, aby Matka Najświętsza, która jest 

w nas, którą zaprosiliśmy do serc mogła żyć pokojem naszego serca, aby Dzie-

cię Jezus, które Ona zrodzi mogło żyć pokojem naszego serca. Przecież oczeku-

jemy na narodziny Jezusa. Te narodziny odbędą się w nas. Żyjemy w zjedno-

czeniu z Matką Najświętszą. W nas jest życie Boga, życie Trójcy Świętej. 

W nas poczęło się życie i narodzi się Chrystus. Wszystko dokonywać się będzie 

w Duchu, ale będzie rzeczywiście się dokonywać. Jakże zauważymy narodziny 

tak ważne, kiedy serca rozproszone będą tym, co jest na świecie, kiedy oczy 

zajmować się będą czymś innym. A już niedługo zajmiemy się bezpośrednio 

przygotowaniami do Świąt i zupełnie się pogubimy. Dlatego, pragnąc przezy-

wać prawdziwe narodziny Boga, głęboko w swoim sercu, w swojej duszy, do-

świadczyć tego w sposób mistyczny, nasze serca, dusze muszą być w Bogu, 

zanurzone w Jego pokoju, otoczone Jego miłością. Tego Bóg pragnie dla nas, 

dla całej wspólnoty dusz najmniejszych. Pragnie narodzin Boga w sercu każdej 

duszy, pragnę nowego życia.  

Narodzenie Boga może być cudownym przeżyciem, doświadczeniem, któ-

re zmieni każdego z nas. Trzeba jednak tego pragnąć ze wszystkich sił, starać 

się trwać w Bogu. Jesteśmy duszami, które głębiej mają doświadczać obecności 

Boga, głębiej mają przezywać kolejne święta kościelne. Jesteśmy duszami, 

którym Bóg daje więcej. Ale dużo zależy od nas, od naszego otwarcia się, od 

przyjęcia, od posłuszeństwa. Bóg obdarował nas obecnością swojej Matki. Je-

steśmy wyróżnieni Jej obecnością pośród nas. Każdy z nas, kto tego pragnie, 

kto się otwiera, w swoim sercu przyjął Matkę. W naszych sercach Matka Naj-

świętsza w błogosławionym stanie oczekuje Dziecka, Dzieciątka. W każdym z 

nas Matka Najświętsza oczekuje nowego życia. I to nowe życie pragnie złożyć 

w nas, w naszych sercach. Mówimy często, że nasze serca są stajenkami, gro-

tami, w których narodzić się ma Jezus. I chociaż jest to przenośnia,  Matka 

Najświętsza prawdziwie złoży nowe życie w nas. I nasze serca będą mogły 

rozjaśnić się cudownym blaskiem nowego Bożego życia. Tak jak wtedy, gdy 



8 

 

Jezus narodził się w stajence w Betlejem wielkie światło, jakie szło z Nieba na 

ziemię ogarnęło całą grotę i Boże, święte życie zstępowało na ziemię, tak teraz, 

w tę cudowną noc nasze serca mogą być objęte tym światłem prosto z Nieba. 

Pośredniczką, która to światło, to święte życie nam przekaże jest Matka. 

W naszych sercach zajaśnieje to nowe życie. Zostaniemy nim objęci. Nasze 

dusze rozjaśnią się blaskiem niepojętym. Bądźmy gotowi na tę chwilę. Oczy-

śćmy swoje serca i oczekujmy. Nie myślmy zbyt dużo o innych przygotowa-

niach, są naprawdę mniej istotne, tylko serce, w którym spotkamy się z Bo-

giem, tylko ono jest najważniejsze w tych przygotowaniach. Nie zapomnijmy 

podczas tych dni, tak pełnych zabiegania, krzątaniny, pracy, ku czemu się przy-

gotowujemy. Tak często dusze zapominają w co swój wysiłek i trud wkładają. 

W to co jest tylko materią. Dusza pozostaje na boku, o niej zapomina się zupeł-

nie. Potem trochę wzruszą się kolędami, wizytą rodziny a potem ciemna pustka, 

bo to co było istotą Świąt zostało pominięte, o tym się zapomniało. 

Trwajmy w pokoju, który Jezus nam przynosi W tym pokoju zanurzajmy 

się podczas każdej modlitwy. Po prostu trwajmy w tym pokoju, tak jak Matka 

Jezusa trwała w pokoju zanurzona w Bożej Miłości przeżywała tę miłość radu-

jąc się, czekając. Ta modlitwa oczekiwania nie potrzebuje słów, to jest modli-

twa, gdy po prostu serce otwiera się i z wielką radością czeka, wygląda, na 

miłość. Uczmy się takiej modlitwy, świadomie zanurzając się w pokoju, świa-

domie trwając w oczekiwaniu,. mając świadomość, że już, że jeszcze chwila, 

jeszcze moment a narodzi się w nas Bóg dając nowe życie, zmieniając nas, 

dokonując przemiany totalnej, bowiem od tego momentu nic nie będzie takie 

jak dawniej. Tak jak ziemia od momentu Bożych narodzin zmieniła się zupeł-

nie, była już inną.  

Narodzenie Boga to wydarzenie najważniejsze w dziejach ludzkości, to 

wydarzenie w całym kosmosie, nie tylko w życiu poszczególnych ludzi. Ocza-

mi duszy zobaczmy tą przemianę. Starajmy się sercem poczuć jak wielkim jest 

to wydarzenie, a Miłość, która zstępować będzie do serc, będzie je wypełniać. 

Miłość rozraduje nas, sprawi, że mając nowe oczy inaczej zaczniemy patrzeć na 

swoje życie. 

Święto Bożego Narodzenia jest wielkim Świętem w świecie Ducha rok 

rocznie, jest wielkim wydarzeniem, wydarzeniem duchowym i Jezus pragnie, 

abyśmy w nim uczestniczyli. On wie, że trudno jest dla człowieka, który bardzo 



9 

 

tkwi przy ziemi otwierać oczy serca, patrzeć i starać się rozumieć. Jeśli jednak 

spróbuje, podejmie tę próbę - Bóg udzieli mu łaski. Jeśli nie podejmie tego 

wysiłku to wtedy nie zobaczy nic. Z ufnością podejmujmy więc próbę, wysiłek, 

a Bóg da nam nowe oczy, da nam otwarte serce, byśmy mogli zobaczyć, do-

świadczyć, uwierzyć. Na ten czas oczekiwania tak już niewielu dni niech Bóg 

nam udzieli swojego błogosławieństwa, pokoju, miłości, siły, wytrwałości 

w tych ciągłych próbach. Niech nam błogosławi. 

 

Konferencja 2 

 

Pokój wam! Rozradowało się Serce Boga, że znowu może spotykać się 

z duszami, które tak posłusznie otwierają serca, by napełniać się Jego światłem, 

Jego miłością, Jego pokojem.  

Pokój wam! Bo prawdziwie ten pokój Jezus przynosi nam. Na ten pokój 

czeka cały świat, tak jak oczekiwał dwa tysiące lat temu, tak jak oczekiwał 

jeszcze wcześniej przed wiekami, tak jak oczekuje teraz.  

Jedni oczekują, bowiem nie przyjęli Jezusa, czekają nadal. To smutne, że 

ich serca są nadal zamknięte. Ale smutne jest także to, że i inni pozostali są tak 

bardzo nieświadomi tego, że odrzucili Boży pokój. Nie wiedzą jak bardzo po-

trzebują Bożego pokoju.  

Świat żyje w nieustannym lęku, strachu, obawie, w nieustannej pogoni, 

w nienawiści. I choć w sercach wielu jest pragnienie pokoju, nie potrafią zro-

zumieć jak bardzo go potrzebują. Pokój jest podstawą do życia, podstawą do 

życia jednostki, każdego człowieka, ale także podstawą do istnienia narodów 

i całego świata. Człowiek, by mógł normalnie żyć, funkcjonować, być zdro-

wym potrzebuje pokoju. Od samego poczęcia po kres swoich dni na ziemi. 

Brak pokoju powoduje przeróżne choroby zarówno somatyczne i psychiczne, 

Jednak człowiek robi wszystko jakby tego pokoju nie widział. Dramatem tego 

świata jest to iż mimo braku pokoju, mimo tego, że potrzebuje tego pokoju, 

robi wszystko odrzucając pokój. Dramatem tego świata jest to, iż przyjmuje 

panowanie szatana, który przynosi lęk i strach, nienawiść.  

Czas Adwentu mógłby być dla świata czasem przygotowania na przyjęcie 

pokoju. Niestety tak nie jest, tak bardzo człowiek zagmatwał się, że nie rozu-

mie, nie widzi potrzeby, nie uświadamia sobie, że Adwent to naprawdę nie jest 
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czas dla Boga ale dla każdego człowieka, jest czasem łaski przez wielu niewy-

korzystanym. Aby ten dar, jakim jest adwent przyjąć trzeba przygotować serce, 

duszę, trzeba być przygotowanym. Inaczej człowiek nie uczyni miejsca w swo-

im sercu. I choć Bóg przyjdzie z łaską, na tę łaskę nie znajdzie miejsca. I to jest 

dramat. Największy dramat, Jezus przychodzi do nas, przychodzi do ludzi 

z łaską pokoju, ale człowiek tej łaski nie zauważa, jej nie przyjmuje. Przycho-

dzi wcześniej z łaską przygotowania, ale człowiek jej nie przyjmuje. Tak wiele 

mówi się wszędzie na około, we wszystkich mediach o Świętach, ale cóż to za 

święta, o jakich świętach mówią ci ludzie. Do czego się przygotowują, bo to nie 

jest przygotowanie do Bożych narodzin. Tymi przygotowaniami rządzi pie-

niądz, rządzi szatan i to on będzie świętował. I będzie zbierał wielkie żniwo, 

bowiem nie zagości pokój, nie zagości miłość, nie zagości miłosierdzie.  

Przyjście Syna Bożego na świat było zstąpieniem miłości na ziemię, było 

przyjściem miłosierdzia, było przyjściem światłości, pokoju. Wtedy Jezus zo-

stał odrzucony, jednak dzięki duszom, które otworzyły się na światło prawdy, 

na miłość, miłosierdzie, dzięki tym duszom Kościół rozwinął się i królestwo 

Boże mogło zapanować w sercach ludzkich i swoim zasięgiem opanować coraz 

więcej  istnień. Teraz dzieje się niemalże rzecz odwrotna. Zasięg Bożego króle-

stwa tak bardzo się zmniejszył, tak mało serc jest otwartych, tak jak tamtych 

serca apostołów, pierwszych chrześcijan. Jednak Jezus jest zwycięzcą, Jezus 

jest Panem i Królem całego świata. Mimo, że wydaje się, iż królestwo szatana 

tak bardzo zapanowało w tym świecie, to Jezus jest Bogiem, to On jest Stwór-

cą, to On jest wiecznym, to On jest miłością i pokojem, prawdą i światłem, i to 

On króluje. Króluje w sercach Mu oddanych, w sercach, które zapalił swoją 

miłością, które otworzyły się na łaskę im daną, które On powołał, poprzez które 

ten pokój niesie światu.  

Bóg chce nam uświadomić, że bardzo ważne jest, aby dusza, która jest ku 

temu stworzona, powołana, która się otwiera na tę łaskę czyniła to z wielką 

ufnością i wiarą, aby dusza modliła się z wielką gorliwością o przyjęcie pokoju, 

aby dusze modliły się za innych, aby inne serca dotknięte tą łaską pokoju potra-

fiły ją przyjąć a nie zmarnować. Rozejrzyjmy się dokoła. Brakuje pokoju wszę-

dzie, na każdym kroku, w rodzinach, w zakładach pracy, brakuje w ważnych 

urzędach państwowych, wśród osób sprawujących najwyższe urzędy w pań-
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stwie brakuje pokoju. Brakuje pokoju między państwami, na całym świecie 

brakuje pokoju.  

Bóg przychodzi do nas z łaską i składa w naszych sercach swój pokój. Nie 

jakiś tam pokój, Boży pokój, Boży pokój, który jest mocą. To Jezus jest Poko-

jem, a więc uświadommy sobie, że to Jezus przychodzi do naszych serc 

i w naszych sercach jest, żyje, zamieszkuje nasze dusze. Jezus, który jest Poko-

jem. Podczas Świąt Jezus pragnie w sposób szczególny obdarzać serca poko-

jem, pragnie narodzić się w każdej duszy, Jezus, Książę Pokoju. Chciałby, aby 

dusze najmniejsze żyły tą świadomością oczekiwania na narodziny Księcia 

Pokoju, na narodziny Boga mocnego, Boga wszechmocnego, Boga, który może 

uczynić wszystko. Boga który niesie pokój.  

Bóg chce, abyśmy wraz z Matką oczekiwali na Jego narodzenie. Tak bar-

dzo chciałby, abyśmy zrozumieli, iż poprzez Matkę Najświętszą Jezus przy-

chodzi na świat, że Ona będąca łaską dla nas, dana nam, naszej wspólnocie, 

właśnie po to, by przyszedł Chrystus. To tak wielka prawda, tak cudowna ta-

jemnica, a jednak przyjmowana przez wielu z nas w sposób symboliczny. To 

nie symbolika, to prawda, która może urzeczywistniać się, jeśli w nią uwierzy-

my, przyjmiemy z ufnością. Codziennie zapraszajmy Matkę Najświętszą do 

swego serca. Od nowa zawierzając siebie i prosząc, by była w naszym życiu, 

w naszym sercu, by nami kierowała, by nas prowadziła. Jej wszystko, wszystko 

powierzajmy, każdą czynność, myśli, słowa. Prośmy, aby będąc w nas, w na-

szych sercach, aby to Ona kochała, miłowała, żyła z Bogiem, by jednoczyła się 

z Bogiem. Matka Najświętsza czynić będzie za nas wszystko, kochać, modlić 

się, adorować, wielbić. Ona w naszych sercach może czynić wszystko. A gdy 

przyjdzie pełnia czasów wielka światłość zstąpi na Nią w naszych sercach 

i narodzi się Jezus, przyjdzie do każdego z nas z darem, z darem pokoju, z da-

rem Bożej obecności.  

Ale serca nasze muszą być przygotowane, muszą pragnąć, muszą wołać: 

„Przyjdź, Panie!” Nie potrafimy oczekiwać. Tylko Maryja potrafiła prawdziwie 

czekać, nie bezczynnie, ale w pełni otwierając serce i duszę, wyglądając oczami 

serca na Boga, adorując Go w sobie, sławiąc, wielbiąc. Nie potrafimy tak ocze-

kiwać. A jednak, zapraszając Ją do siebie możemy uczestniczyć w Jej oczeki-

waniu. W naszych sercach Jezus będzie przez Nią oczekiwany. Prośmy 

a wszystko będzie nam dane, Dusza najmniejsza może tylko prosić i oczekiwać. 
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Mając puste ręce, nie posiadając nic może tylko prosić i oczekiwać wszystkiego 

od Boga, Bóg właśnie takiej duszy pragnie, tylko taką duszę kocha szczególną 

miłością i obdarza ją sobą samym, bo taka dusza rzeczywiście należy do Niego, 

jest taką jaką ją stworzył, małą, należącą zupełnie, absolutnie do Niego. Napeł-

nia ją Bożą obecnością, Jego miłością, Jego wolą,  Nim samym, Jego życiem. 

Dusza po prostu jest Jego. Jesteśmy sami słabi, pozwólmy, aby to Bóg był na-

szą mocą.  

Jezus będzie wszystkim dla nas, więc powierzajmy Mu siebie oddając 

wszystko, każdą najmniejszą cząstkę swego życia, każdą sferę, każdy zakama-

rek, wszystko. Aby wszystko było jedno, abyśmy my cali byli Boga. Jakże tego 

On pragnie dla nas, o to modli się nieustannie w nas Matka Najświętsza. Niech 

Bóg błogosławi nas Bożym pokojem. 

 

Konferencja 3 

 

Pokój wam! Pokój nam przynosi Bóg. Stoi pośród nas, dotyka serc swoim 

pokojem, abyśmy nim umocnieni, abyśmy tym pokojem wypełnieni mogli po-

kojem obdarzać swoich bliskich, abyśmy ten pokój mogli zanieść innych du-

szom.  

Pokój wam! Bóg chciałby dzisiaj przygotować nas jeszcze na ten czas, cu-

downy czas Jego Narodzin. Pragnie uświadomić nam niezwykłość tego wyda-

rzenia, wielką powagę. Bardzo pragnie, abyśmy byli tymi, którzy są świadomi, 

jak wielkim jest wydarzenie związane z Bożym Narodzeniem. 

Tak więc, Bóg udzielił nam swojej łaski. Dał nam Matkę i Matka Naj-

świętsza w nas oczekuje Narodzin. Jest to jednak czymś więcej, niż samo ocze-

kiwanie, sądząc tak po ludzku. Jest to ciągłe miłowanie, jest to ciągła miłość 

skierowana ku Bogu, która płynie z serca. Miłość totalna. Miłość, która obej-

muje swoim oddaniem, obejmuje Boże Serce. Miłość, która swoją pokorą 

wzrusza Boże Serce. Miłość, która swoją wytrwałością w okazywaniu uczucia 

po prostu przyzywa Boga, niejako sprowadzając Go na ziemię. Ta miłość tak 

ufna, tak całkowicie oddana Bogu, iż Bóg zniewolony tą miłością jedna się z tą 

duszą, jednoczy się.  

Matka Boża w nas, przez ten czas Adwentu, właśnie w ten sposób oczeku-

je przyjścia na świat Zbawiciela. Z naszych serc płynie miłość, która przyciąga, 
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ściąga na ziemię samego Boga. A im bardziej Jej Serce mówi o miłości, śpiewa 

o miłości i wykrzykuje o miłości tym Bóg, zdaje się być bliżej ziemi. Wielka 

moc i potęga miłości przybliża się. Powoli nadchodzi zbawienia, nadchodzi 

Zbawiciel. 

To przyjście, którego oczekujemy jest przyjściem Króla, zejściem całej 

Potęgi całej Mocy, zejściem Pokoju, jakiego nie znamy, zejściem Wszechmocy, 

jakiej sobie nawet nie wyobrażamy, jest przyjściem Miłości, której pragniemy, 

którą poznamy w przyszłości, w wieczności. A jednak już teraz Bóg zniża się, 

aby wszystko to było naszym udziałem. Bowiem przybliża się i zniża do Matki 

chcąc niejako jeszcze raz, jednocząc się z Jej miłością, ucieleśnić swoją miłość, 

by stała się w nas żywą obecnością. Cały Bóg, jakbyśmy Go opisywali, cały 

Bóg poczęty w łonie Matki zostaje zrodzony a pokój, miłość staje się prawdzi-

wie ciałem w nas. Potrzeba, aby w naszych sercach zagościła, umocniona zo-

stała wiara, ufność. Aby prawdziwy pokój ucieleśnił się w nas.  

Przez chwilą starajmy się oczyma wiary zobaczyć w swoim sercu, poczuć 

w głębi swojej duszy, jak schodzi z Nieba wielkie Światło, wielka światłość, 

która obejmuje całą osobę. A obejmuje nas ze względu na to, że w naszym 

sercu jest Matka Najświętsza. To dzięki Niej znaleźliśmy się w tym Świetle – 

w Bogu. A po chwili, zobaczmy, jak z tej wielkiej jasności wyłania się Matka 

Najświętsza z Dzieciątkiem na rękach. Nowonarodzone Dziecię – Bóg przed 

nami w sercu. Cały czas objęci jesteśmy Bożą chwałą, Bożą miłością, Bożym 

światłem. Bóg czyni to wszystko ze względu na Matkę Najświętszą, na Dzie-

ciątko, które się narodziło. Ze względu na Nie pozwala nam w tym uczestni-

czyć. 

Każdy z nas ma to samo uczestnictwo w narodzinach Boga we własnym 

sercu. Każdy z nas uczestniczy w wielkiej chwale, dotknięty jest wielką miło-

ścią Boga Ojca. I chociaż oczy nie wszystko widzą, serce nie wszystko odczu-

wa, to Bóg chciałby, abyśmy wierzyli, że prawdziwie dokonuje się zrodzenie 

Syna w tym sercu, które wraz z Matką Najświętszą oczekiwało na przyjście 

Zbawiciela. Że każde serce w chwili Narodzin objęte jest miłością Boga 

i chwałą, jaką oddają Aniołowie rodzącemu się Bogu. Tak, jak to było dwa 

tysiące lat temu, kiedy całą grotę wypełniła jasność, kiedy Niebo zstąpiło na 

ziemię, kiedy wielka chwała Boża objawiała się wokół w przyrodzie, a Anio-

łowie śpiewali. 
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W każdym z nas Jezus narodzi się od nowa, aby każdemu z nas dać nowe 

życie. Jezus przychodzi do nas z nowym życiem, dając pokój, dając miłość. 

Bóg chciałby, abyśmy z wiarą przyjmowali to wielkie wydarzenie. Abyśmy 

w tę Noc znaleźli sobie czas na osobistą modlitwę, podczas której Jezus przyj-

dzie do nas. Bóg zna warunki, w jakich żyjemy i wie, że nie u każdego z nas 

będzie to możliwe, aby czuwać noc całą, albo uczestniczyć w Pasterce, by cho-

ciaż poświęcić pół godziny, godzinę na czuwanie. Będziemy otoczeni rodziną, 

gronem różnych osób. Ale w swoich sercach trwajmy oczekując przyjścia Jezu-

sa. A gdy znajdziemy na to czas, choć odrobinę czasu tylko dla siebie uklęk-

nijmy wraz z Matką i mając w sercu Jej obraz klęczącej w grocie ze złożonymi 

dłońmi na piersiach, mając obraz Jej oczkującej, modlącej się, wraz z Nią przy-

zywajmy Jezusa: „Przyjdź Jezu!”  

A potem zobaczmy wielką Światłość, która obejmuje grotę, obejmuje 

Matkę. Całkowicie w tej Światłości Matka niknie, przysłonięta, zostaje objęta 

Bożą tajemnicą, Jest to najpiękniejsza, najcudowniejsza chwila. Adorujmy  

Matkę i Syna, adorujmy Boga, Miłość, Miłosierdzie, które w tym momencie 

z taką siłą i potęgą objawia się światu. Pokój, który przychodzi na świat. 

A potem zobaczmy Matkę i Dzieciątko. I ze łzami w oczach dziękujmy, że 

w naszych sercach - Oto jest! Narodził się! Przyszedł specjalnie do nas! Ra-

dujmy się, bo objęci jesteśmy prawdziwie wielkim światłem Boga, Jego świę-

tością, Jego świętą obecnością. Bóg Ojciec nie pozostaje w Niebie, gdy rodzi 

się Syn. Jest  obecny! My znajdujemy się w samym centrum wydarzenia. Wraz 

z aniołami wyśpiewujmy chwałę Bogu. Na tyle na ile możemy, trwajmy 

w uwielbieniu Boga, który udziela siebie, swoją miłość, pokój, miłosierdzie 

w nas, w naszych sercach. 

Miłość Boża na zawsze w nas jest. Na zawsze pozostanie. Góry mogą 

ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość Boża nigdy nie odstąpi od żadnego 

z nas. Bóg rodząc się w jakiejś duszy w ten mistyczny sposób pociąga ją ku 

swojemu światu, ku życiu w zjednoczeniu. W ten sposób Bóg czyni dusze swo-

ją własnością, swoim mieszkaniem. Dusza taka należy do Niego, On ją strzeże 

i prowadzi a biada temu, kto próbowałby duszę taką od Boga oderwać. Bóg 

sam stanie w jej obronie. Niech się lęka ten, bo Boga będzie miał za przeciwni-

ka. Bóg miłuje nas, jako swoje dzieci i błogosławi nam. Niech pokój będzie 

z nami. 



15 

 

 

Kazania i konferencje na czas Adwentu 

„Ulituj się nad nami, Synu Dawida” (Mt 9,27-31) 

(2 grudnia 2010 r.) 

 

Jakże piękne są dzisiaj czytania: (Iz 29,17-24; Ps 27,1.4.13-14; Mt 9,27-

31). Spójrzmy na nie jako na czytania mówiące o duszy ludzkiej, zarówno czy-

tanie pierwsze, jak i Ewangelia oraz Psalm.  

Otóż, pragnieniem Serca Bożego jest, aby dusza żyła w ciągłym uwielbie-

niu Boga, aby żyła w ciągłym jednoczeniu się z Jego miłością, aby w duszy nie 

było nic prócz miłości. Aby wszystko co człowieka, zostało usunięte, by dusza 

rzeczywiście doskonale była przeniknięta i przemieniona Bogiem. I nie ma 

w takiej duszy miejsca na jej własne pragnienia, na jej własne dążenia, na jej 

własne myśli, uczucia, ponieważ taka dusza, która przeniknięta jest Bogiem, 

przemieniona Jego miłością odzwierciedla doskonale samego Boga. I prawdzi-

wie Bóg króluje w takiej duszy. Prawdziwie On jest Panem, jest Władcą, 

a wszystko cokolwiek ona czyni, czyni ze względu na Niego i dla Niego, czyni 

z wielką radością, bo czyni razem z Nim. Dusza taka, cała należąc do Boga, 

pragnie tego, czego pragnie Bóg, a więc pragnie zbawienia dusz. I w tej intencji 

nieustannie się modli, ofiarowuje, w tej intencji czyni, podejmuje różne wyrze-

czenia. To prawdziwie dusza święta. I tego pragnie Bóg dla każdej duszy. Taka 

dusza doświadcza niewysłowionego szczęścia, bowiem szczęściem prawdzi-

wym jest dawać siebie w ofierze za innych, za dusze. Szczęściem jest kochać 

w sposób doskonały taką miłością, jak kocha Bóg. I mimo, że dusza doświad-

cza tutaj na ziemi nadal cierpienia, to jednak jej głębokim doświadczeniem 

jestestwa jest szczęście z faktu, iż może to cierpienie ofiarować Bogu za dusze, 

iż może razem z Nim zawisnąć na krzyżu, iż może być zjednoczona z krzyżem, 

niejako przybita do krzyża tymi samymi gwoździami co Jezus.  

Ale co robić, aby to mogło się dokonać, aby taką duszą się stawać? Cóż 

może czynić dusza maleńka, słaba, która ma jedynie pragnienia tego typu, nie 

ma natomiast żadnych ku temu możliwości, predyspozycji, bowiem to wymaga 

rzeczywiście wielkiego heroizmu i męstwa od duszy, a ona tego nie ma. Ano, 

może czynić to, co czynili dzisiaj w Ewangelii dwaj niewidomi (Mt 9,27-31). 
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Sami nie mogli dokonać cudu uzdrowienia. Żyli od lat z cierpieniem, nie wi-

dząc wokół otaczającego świata, będąc poniżanymi, rzeczywiście cierpiąc 

ogromnie, bowiem z kalectwem wiążą się inne cierpienia. Tylko Jezus mógł 

tego dokonać i oni uczynili to, co mogli uczynić – prosili o uzdrowienie. Nie 

mogli na to zasłużyć, zapracować, nie mogli tego zdobyć. Nie było to w ich 

mocy fizycznej, duchowej, psychicznej, żadnej. Swoimi siłami nie dokonaliby 

uzdrowienia, nie przejrzeliby na oczy. Mógł to uczynić jedynie Bóg. I oni woła-

li za Jezusem, aby ulitował się nad nimi. Jezus po to przyszedł, żeby również 

i ich uzdrowić. A jednak pyta ich czego pragną, pyta czy wierzą. I według ich 

wiary - stało się. Ważne jest to stwierdzenie. 

I my również mamy składane w serce pragnienie świętości, życia w zjed-

noczeniu z Bogiem. Ale sami tego nie dokonamy. Możemy jednak wołać do 

Boga, prosząc Go o przejrzenie duszy, o uzdrowienie duszy. Bo czymże jest 

świętość? To zdrowie duszy. Tylko święci mają zdrową duszę. Każda inna ma 

wiele chorób, ran, które uniemożliwiają jej zjednoczenie z Bogiem. Rany, cho-

roby powodowane są grzechem, zarówno duszy, jak i innych otaczających ją. 

To grzech powoduje cierpienie, ból, zranienie, niewłaściwy wzrost duszy, de-

formację duszy. Dusza nie jest materiałem plastycznym, chociażby jak plasteli-

na, którą można na powrót przywrócić kształt, można zmienić tak, czy inaczej, 

potem wrócić do pierwotnego. Człowiek tego nie jest w stanie uczynić. Bóg 

tak, owszem. Dlatego przecież dał swojego Syna, by wszystkie dusze ludzkie, 

tak straszliwie zdeformowane, mogły odzyskać swój doskonały kształt nadany 

im przez Boga. Jezus może przywrócić doskonałość kształtu twojej duszy. Mo-

że uczynić ciebie świętą, świętym. Tylko On może poprowadzić ciebie drogą 

ku doskonałości, ku szczęściu, i tylko On może dać tobie i siłę, wytrwałość, 

męstwo w dążeniu do tego. Tylko Bóg. A ty masz jedynie wołać, prosić i wyra-

żać swoją wiarę. Ale, cóż, kiedy i wiary nam brakuje.  

Zatem, prośmy też o wiarę. Wraz z Maryją o tę wiarę prośmy, by mogło 

się stać według wiary naszej. Zatem dzisiaj składajmy serca Bogu, z jednej 

strony - prosząc o uzdrowienie duszy, z drugiej  - prosząc o wiarę, o możliwość 

tego uzdrowienia. A pewność możemy mieć 100%-ową, że te prośby są zgodne 

z wolą Boga, bo On ku świętości nas stworzył, ku zjednoczeniu ze sobą, ku 

wiecznemu szczęściu. I ta prośba będzie przez Niego wysłuchana. I uzdrowi 

nasze dusze, i zamieszka w nas, i Jego świętość stanie się naszą świętością. 
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I zajaśnieją nasze dusze blaskiem Jego świętości, Jego doskonałością, Jego 

miłością, Nim samym, Bogiem. 

 

Modlitwa 

 

Uwielbiam Ciebie, Boże nasz, nasz Królu, nasz Stwórco! Zachwycam się 

Twoim stworzeniem. Uczyniłeś tak pięknymi dusze ludzkie. Każda z nich jest 

cudem świata. Każdą stworzyłeś doskonałą i każdą powołałeś, by była świętą. 

Każdą uczyniłeś swoją świątynią i w każdej zamieszkałeś. Zachwycam się tym 

cudem, które stworzyłeś. Wybacz nam, że tak bardzo skaziliśmy to piękno, iż 

nie widzimy tego cudu, przykryliśmy nasze dusze grzechem tak bardzo, że nie 

widać już blasku, nie widać Twojego piękna, ale dałeś człowiekowi nadzieję 

serca – sam przyszedłeś, aby uczynić każdą duszę na powrót piękną. I pra-

gniesz, aby wołać do Ciebie i prosić o uzdrowienie. Jakże jesteśmy Ci 

wdzięczni za ten cud Twojego przychodzenia do duszy. Za ten cud ołtarza, 

kiedy Ty, Bóg prawdziwy, żywy i wszechmocny, przychodzisz z całą swoją 

mocą do duszy, nie zważając na bród i na ciernie, i dotykasz, i uzdrawiasz. 

Uwielbiamy Ciebie w tym cudzie Twojego przyjścia do nas.  

Panie mój, który sam jesteś cudem, samym pięknem, doskonałością, czy-

nisz tak niepojęte rzeczy w naszych duszach. Przychodzisz cały do duszy. I to 

co Twoje, staje się duszy udziałem. Twoje piękno, Twoja doskonałość, świę-

tość, miłość, wszystko to wypełnia duszę, przemieniając każdą jej cząstkę 

w Ciebie, w piękno, w świętość, w miłość. Niezwykła to tajemnica i człowiek 

nie potrafi tego pojąć, wyobraźni nie starcza, jak wielkiego cudu dokonujesz 

w duszy ludzkiej goszcząc u niej za każdym razem podczas Eucharystii. Och! 

Gdybyś przymnożył wiary, gdybyś przymnożył ufności, każdy odchodziłby 

uzdrowiony na duszy, na ciele. Proszę, przymnóż wiary! Każdej duszy naj-

mniejszej, przymnóż wiary, by z wiarą wołała do Ciebie, by z wielką ufnością 

Ciebie przyjmowała, z wielką radością dziękowała Ci za Twój dar. By każda 

dusza żyła w wielkiej wdzięczności za Twoją obecność w niej.  

Och, moje serce, jakże ono pragnie Ciebie wielbić i Tobie dziękować za to 

wszystko, czego dokonujesz w duszy ludzkiej. Kocham Ciebie, Boże! I uwiel-

biam! Boże nasz! Radość i wdzięczność przepełnia nasze serca. Jakże pragnęli-

byśmy trwać w tej wdzięczności, w tej radości, w tym uwielbieniu, w miłowa-
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niu Ciebie. Potrzebujemy Ciebie do tego. Dusza sama – nic, ale z Tobą – 

wszystko. Więc prosimy, abyś teraz dał swoje błogosławieństwo, byśmy trwali 

w uwielbieniu w swoich sercach, w dziękczynieniu, w miłowaniu Ciebie, by-

śmy byli wytrwali w tym. Byśmy stale jednoczyli się z Tobą, byśmy byli mężni 

w ciągłym dążeniu do Ciebie, wpatrywali się w Ciebie. Daj nam swoje błogo-

sławieństwo, swoją moc, Twoje siły, Twoją miłość. Prosimy, udziel nam swego 

błogosławieństwa. 

 

Refleksja 

 

W naszej wierze i w naszej ufności jest moc. Jezus stale będzie nas pytał, 

czy wierzymy w to, że On może uczynić dla nas cud uzdrowienia duszy, ciała, 

psychiki, cud uzdrowienia naszych relacji w rodzinie, w otoczeniu, w środowi-

sku. On będzie pytał, czy wierzymy, że On ma moc dokonać cudu uzdrowienia 

Kościoła, całej ludzkości. Będzie pytał o wiarę naszą, bo musimy wierzyć, by 

dokonywały się cuda w nas i w naszych bliskich. A skoro tej wiary nie mamy, 

prośmy o nią. Mówmy Jezusowi, iż chcemy wierzyć. Choć nasza wiara jest 

maleńka, chcemy wierzyć ogromnie, nieskończenie, że aktem woli wyrażamy 

wiarę. A Bóg będzie dokonywał cudów w nas i poprzez nas.  

Największym cudem jest świętość duszy ludzkiej, jest jej obmycie w zdro-

jach miłosiernych, jest jej oczyszczenie i ponowne zajaśnienie blaskiem same-

go Boga. Tego piękna nie możemy teraz zobaczyć, ale zobaczymy w przyszło-

ści i po całą wieczność będziemy zachwycać się, co też tak cudownego Bóg 

stworzył. W każdym z nas jakiego dokonał cudu, stwarzając tak piękne dusze, 

czyniąc nas tak pięknymi. Módlmy się, by On oczyszczając nasze dusze i serca, 

uzdrawiając je, wydobywał z nas to piękno. Piękno, które stworzył, do którego 

nas powołał.  

Módlmy się o to, a Bóg i Matka Najświętsza niech nam  błogosławią – 

W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. 
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„U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary”(Mt 8,5-11).  

(3 grudnia 2012 r.) 

 

Witam was, Dusze Najmniejsze!  

Czy w swoim sercu troszczysz się o Jezusa? Przecież w twoim sercu 

mieszka Jezus! Czy, tak jak to prosił Bóg, przyjąłeś Go do swojego serca z tą 

myślą, aby przez cały czas Adwentu pielęgnować Jezusa, aby Go kochać naj-

mocniej, ze wszystkich sił, aby mógł Go potem ujrzeć świat? Pamiętaj o tym 

w powiązaniu z dzisiejszą Ewangelią (Mt 8,5-11).  

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to wspomniane zalecenie nie ma nic 

wspólnego z dzisiejszą Ewangelią. A jednak, jedno i drugie mówi o wierze. 

Kościół przeżywa Rok Wiary. Papież ogłosił ten rok właśnie pod tym hasłem, 

aby zwrócić uwagę wszystkich wierzących na ogromną potrzebę zgłębienia 

wiary, na ogromną potrzebę umocnienia swojej wiary, ale też na wielki głód 

wiary w duszach ludzkich, które sobie nie zdają sprawy z tego głodu. Czy ty 

pamiętasz, iż jest to Rok Wiary, kiedy każdego dnia, w każdej sekundzie Bóg 

zlewa na ciebie swoją łaskę?  

Wszystko, o czym teraz mówimy jest ze sobą powiązane. Dusze najmniej-

sze również uczestniczą w życiu Kościoła. A to uczestnictwo ma być żywe, ma 

angażować nas całym sercem i duszą. Dusze najmniejsze służą Kościołowi. Nie 

są tylko tymi, którzy biorą, lecz dają same siebie Kościołowi. Teraz przeżywa-

my Adwent. Każdy z nas miał to zadanie: przyjąć Jezusa do swojego serca, 

uczynić to z wiarą i z ufnością, że prawdziwie Jezus zamieszkał w nas, że 

prawdziwie Bóg w naszym sercu począł Życie Boże. I to Życie dane jest nie ot 

tak sobie, aby jedynie nam sprawić radość, aby wzrosła nasza pycha, że oto 

jesteśmy wyróżnieni. Nie, kochani! To Życie dane nam jest wielkim zadaniem 

i odpowiedzialnością. To Życie każdego dnia mamy w sobie pielęgnować! 

Mamy pamiętać o Bogu, który żyje w nas! Mamy myśleć o Jezusie każdego 

dnia, w każdym momencie z wielką miłością, z wielką czułością, przemawiać 

do Niego i czekać na Niego. A nasza miłość skierowana do Jezusa rozwijać 

będzie nasze dusze.  

A to wszystko po to, aby w dniu Bożego Narodzenia cały świat przyjął Je-

zusa. Ty będziesz świadkiem tego w swojej rodzinie, w swoim środowisku, ale 

twoja dusza służy Kościołowi. I to, w jaki sposób będziesz Jezusa pielęgnował 
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przez cały Adwent, w jaki sposób będziesz Go kochał, otwierał się na Jego 

obecność w sobie, takie też to wyda owoce. Twoja postawa, twoja wiara w tym 

względzie sprawi, że konkretne dusze w różnych miejscach na kuli ziemskiej 

przyjmą Nowonarodzone Dziecię i odżyje w nich wiara. Teraz ty masz Je przy-

jąć z wiarą. Masz odrzucić wątpliwości i zniechęcenie i przyjąć Je z wiarą. 

I rozpocząć ten trud, by od rana do wieczora pamiętać o Bogu, który zamiesz-

kuje twoje serce, tak jak pamięta o swoim dziecku matka, która je nosi pod 

sercem. Powiesz, matce jest łatwiej. Ona to czuje, tego doświadcza, ona wie, że 

nosi w sobie życie. No tak, ale ty jesteś duszą najmniejszą, która służy Kościo-

łowi, a Kościół przeżywa Rok Wiary. Więc ty masz przyjąć z wiarą to zadanie 

i z wiarą to zadanie wypełniać, jednoczyć się z Matką Jezusa, a Ona w tobie 

będzie Jezusa pielęgnować. A Ona będzie tobie przypominać, iż Jezus żyje 

w tobie.  

W dzisiejszej Ewangelii (Mt 8,5-11) Jezus wskazuje, iż u nikogo w Izraelu 

nie znalazł tak wielkiej wiary. Setnikowi, który przyszedł prosić Jezusa 

o uzdrowienie swojego sługi wystarczyło Jego Słowo. Niepotrzebne było Jego 

fatygowanie się, pójście do domu, aby dotknąć i uzdrowić chorego. Setnikowi 

wystarczyło Słowo Jezusa, że sługa jego będzie uzdrowiony i wiedział, wierzył, 

że będzie zdrowy. Popatrz na tego człowieka! Popatrz, jak wielka w nim wiara! 

Jemu wystarcza Słowo Jezusa. Nawet nie osobiste pójście i dotknięcie, mimo, 

że ten człowiek jeszcze nie wiedział, kim jest tak naprawdę Jezus. Jeszcze wte-

dy Jezus nie dokonał swego wielkiego Dzieła Zbawczego. Ten człowiek już tak 

wierzył! Ty żyjesz w czasach, kiedy wszyscy wiedzą, kim jest Jezus, kiedy 

wiesz, czego dokonał Jezus i dokonuje nadal. Ty to wiesz!  

A więc Bóg oczekuje od ciebie wiary, przyjęcia z wiarą na czas Adwentu 

tego szczególnego zadania po to, by ukazać światu Boga, by liczne dusze przy-

jęły Jezusa, by On mógł narodzić się w sercach wielu osób na całym świecie. 

By prawdziwie wszelkie ciemności i mroki tego świata zostały rozświetlone 

Jezusem, by w smutek, nędzę i cierpienie człowieka wszedł Bóg. By tym, któ-

rzy się strasznie pogubili w swoim życiu, którzy nie widzą celu, którzy błądzą 

nieustannie i podejmują kolejne fałszywe kroki, złe decyzje, by wszystkim 

ludziom zajaśniał Chrystus. Aby naraz odkryli Tego, Który jest, Który miłuje 

i Który daje życie, Który zbawia, Który króluje. Od ciebie, duszy najmniejszej 

zależy bardzo dużo. Od twojej postawy, twego zaangażowania, twojej wiary, 
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twojej walki z wątpliwościami, twojego wysiłku w ciągłym jednoczeniu się 

z Jezusem, twojego wysiłku w realizacji tego, o czym mówi Bóg, od ciebie 

dużo zależy.  

Życie w jedności z Bogiem rodzi kolejne życie. Nie wyda życia ten, kto go 

w sobie nie ma. Jeśli chcesz wydać kolejne życie, sam musisz żyć. A więc mu-

sisz mieć prawdziwe Życie w sobie. Bóg je złożył w tobie. Ty musisz w to 

uwierzyć i nie traktować tego zbyt lekko. Tak to już jest, że dusze dosyć lekko 

traktują różne sprawy związane z wiarą, ponieważ to, czego nie widać, to, co 

się wydaje tak mało realne, tym człowiek się aż tak mocno nie przejmuje; bo 

przecież nie widać; bo przecież tak do końca nie wiadomo jak to jest; nic się nie 

stanie, jeśli raz czy dwa razy sobie pofolguje. Dusza najmniejsza podejmuje 

trud jednoczenia z Jezusem w swoim sercu od momentu przebudzenia do za-

śnięcia. Dusza najmniejsza właśnie w tym ma swój wysiłek i swój wielki wkład 

w ratowanie dusz, iż wszystko poświęca na jednoczenie się z Jezusem. Żyje 

aktem miłości, żyje miłością. 

Spójrzmy na naszą Patronkę, sł. B. s. Konsolatę Betrone. Poprzez trwanie 

w akcie miłości doszła do szczytu doskonałości. Pod koniec swojego życia 

trwała w nim nieustannie, prawdziwie, cały czas skupiona, cały czas wewnątrz 

swojej duszy. Nawet wtedy, gdy rozmawiała z innymi osobami, ona trwała 

w akcie miłości. A po rozmowie natychmiast powracała do wnętrza duszy swo-

jej i wyśpiewywała akt miłości. Czy chodziła, czy siedziała, gdy była chora, 

gdy leżała – nieustannie trwała w akcie miłości (patrz Orędzie Miłości Serca 

Jezusa so świata). To jest wysiłek, poświęcenie, to przypłaca się życiem. Świę-

ci przypłacają to życiem. Ale jak wielkie wydają przez to owoce? Warto dla 

uratowania chociażby jednej duszy, bo przecież każdy akt miłości ratuje duszę, 

zdobyć się na ten wysiłek. A wszyscy razem możemy uratować nie tylko jedną 

ale mnóstwo kolejnych dusz. 

Święta Bożego Narodzenia jakże często są dla Boga przyczyną smutku, 

bowiem człowiek nie dostrzega istoty tych Świąt. Nie widzi rodzącego się Bo-

ga. Człowiek widzi co innego. Nie przeżywa tych Świąt jako Świąt Bożego 

Narodzenia, a nazwa ta jest traktowana przez niego bardzo pobieżnie, ogólni-

kowo, bez zastanawiania się nad sensem każdego słowa. Dusza najmniejsza 

niech rozważa, co oznaczają słowa: Święta Bożego Narodzenia. A zagłębianie 

się w to rozważanie da duszy bardzo wiele.  
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Więc, trwajmy przy Jezusie! Pielęgnujmy Go! Czyńmy to z wiarą! Wy-

śpiewujmy akt miłości! Myślmy o duszach, które, gdy nadejdą Święta Bożego 

Narodzenia zobaczą rodzącego się Boga. W nich na nowo odżyje wiara. 

I cieszmy się, że przyczynimy się do tego. Nie zniechęcajmy się, tylko trwajmy 

w nieustannej Adoracji Jezusa, od rana do wieczora. Również w nocy, gdy się 

przebudzimy – adorujmy Jezusa. Jego Matka Maryja będzie nam towarzyszyć.       

 

Modlitwa 

 

Jezu mój! Dziękuję Ci, że zdecydowałeś się przyjść do ludzkiego serca, 

choć to serce jest słabe, choć tak bardzo dalekie od doskonałości, choć przypo-

mina bardziej stajnię niż pałace. Dziękuję Ci! Ty swoją Osobą to miejsce, do 

którego przychodzisz, a więc serce ludzkie, uświęcasz. Ty sprawiasz, że serce 

wtedy przypomina świątynię. Jaśnieje Twoim blaskiem, jest piękne Twoją 

Obecnością. I chociaż do tej pory mogło być ciemne, smutne, to jednak Ty 

sprawiasz, że jaśnieje, że jest radosne, że jest to najpiękniejsze miejsce.  

Uwielbiam Ciebie, Boże, w tym darze uczynionym dla człowieka, w Two-

im przyjściu do niego! Uwielbiam Ciebie, który przyjmujesz Postać Maleńkie-

go Dzieciątka, aby każdy człowiek mógł Ciebie wziąć w objęcia. Dziękuję Ci 

za to, że w tak prosty sposób dajesz człowiekowi możliwość obcowania ze 

Sobą, że w ten prosty sposób burzysz wszelkie mury, bariery i przepaści. Dzię-

ki Twojemu przyjściu każdy człowiek może być blisko Ciebie, obcować z To-

bą, dotykać, tulić.  

Dziękuję Ci, że przyjmujesz Postać Hostii. Ona zadziwia mnie, zachwyca. 

Jest najcudowniejsza. O Panie mój! Jakże piękną jest Hostia! Kiedy patrzy się 

na Nią oczami duszy, człowiek widzi cuda. Już nie widać jedynie białego Chle-

ba, widać cud Twojej Obecności. W tej małej Hostii kryje się całe Twoje pięk-

no, cała Twoja moc, Twoje panowanie, kryje się cały akt stwórczy, kryje się 

Twoja miłość i dokonuje się Twoje Zbawienie. Zbawiasz ludzkość. W tej ma-

leńkiej Hostii jesteś cały zraniony na Krzyżu. Ta mała Hostia jest tętniącym 

Życiem, Sercem Twoim. Niepojęte piękno przedstawia Hostia. Uwielbiam Cie-

bie Boże w tej Postaci, który ukrywasz się w ten sposób, aby móc dać Siebie 

człowiekowi. Bądź uwielbiony Boże! 
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 Mój Jezu! Jakąkolwiek przybierzesz Postać, widzę Ciebie pięknym. Gdy 

przychodzisz do mnie jako mój Zbawiciel – jesteś piękny. Gdy objawiasz mi 

się na Krzyżu – jesteś piękny. Gdy przychodzisz jako Król pełen chwały – je-

steś piękny. A gdy cicho mówisz mojej duszy słowa miłości – jesteś piękny. 

Moja dusza zawsze widzi Ciebie pięknym i zawsze doznaje wzruszenia, kiedy 

Ty przychodzisz. Nie potrafię, Panie, wychwalać Twojego piękna! Nie potra-

fię! Ale moja dusza, dzięki Twemu przyjściu otwiera się na Twoją Obecność, 

doznaje wzruszenia i poprzez ten stan cała modli się, choć może nie wypowie-

dzieć ani słowa. Najcudowniejsze, Panie, są te spotkania bez słów, kiedy mówi 

miłość, kiedy Twoja Obecność sprawia, że dusza kocha, dusza śpiewa o miło-

ści. I ten śpiew jest inny niż ludzkie śpiewanie. Ten śpiew unosi duszę do Cie-

bie i jednoczy z Tobą. I wtedy Jezu, jesteśmy jedno. I chociaż znikam w Tobie, 

wiem, że istnieję naprawdę. Dopiero wtedy istnieję naprawdę. Dopiero wtedy 

żyję pełnią. Dopiero wtedy jestem sobą, tym, kim mnie stworzyłeś. Dopiero 

wtedy wypełniam Twoją wolę i realizuję to powołanie, które mi dałeś, gdy 

znikam, w Tobie. Uwielbiam ciebie Panie! 

Piękny jesteś Boże i Twój Duch, który porusza struny naszego serca, czyni 

to również w sposób piękny. Zadziwiamy się działaniem Twojego Ducha. 

W naszych sercach brzmi jeszcze Jego muzyka. Nasze serca pragną trwać, pra-

gną wielbić Ciebie, stale chcą to czynić. Udziel nam swojej mocy, udziel wy-

trwałości, udziel miłości. Niech nasze serca cały czas Ciebie wielbią, adorują, 

kochają aż do następnego spotkania w Eucharystii, gdy znowu napełnieni Two-

ją mocą na nowo rozpoczniemy nasz śpiew miłości. Pobłogosław nas Jezu.  

 

Refleksja 

 

Bóg powierza nam tak piękne zadanie. To, czego od nas oczekuje z jednej 

strony może wydawać się trudne, wymaga wysiłku. Ale jednocześnie jest wiel-

kim szczęściem dla duszy. Jeśli zgłębimy te słowa, że Jezus żyje w nas, w na-

szych sercach, że Bóg począł swoje życie w nas, a my mamy je pielęgnować, to 

powinniśmy chodzić radośni przez cały Adwent. Powinniśmy wielbić Boga, 

dziękować Mu, bo ten Dar jest wielki. Nikt sobie nie zasłużył na taki Dar. Nikt 

z ludzi nie jest zdolny zasłużyć sobie na taki Dar. Mimo to, Bóg złożył w nas 

swojego Syna i prosi, byśmy Go adorowali, kochali, pielęgnowali. Byśmy Go 
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nosili w swoim sercu stale zaglądając do Niego. Trwajmy w akcie miłości! 

Pielęgnujmy Życie, by ukazało się światu, by inne dusze mogły również rozra-

dować się Objawieniem się Boga w ich życiu. Błogosławię was – W Imię Ojca 

i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 

 

Czy prawdziwie nasze serca przyjmują Narodziny Boga? 

(4 grudnia 2011) 

 

Dusze Najmniejsze!  

Cały czas trwamy w temacie oczekiwania. Nieustannie Bóg pragnie po-

uczać nasze serca jak ma wyglądać to oczekiwanie, bowiem człowiek nieustan-

nie źle pojmuje przygotowanie się na przyjście Boga. Naród Izraelski przygo-

towywany był przez całe wieki. Cała jego historia, to przygotowanie na przyj-

ście Mesjasza. I rzeczywiście Żydzi czekali. Ale czy czekali właściwie? Czy 

ich oczekiwanie było takim, jakim być powinno? Ich oczekiwanie było oczeki-

waniem umysłu. Było dociekaniem umysłu jak wyglądać ma to przyjście, jaki 

ma być Mesjasz, kim ma być. Ich oczekiwanie było zewnętrznym oczekiwa-

niem. Ich serca dalekie były od Boga. I chociaż uważali, że czekają na Mesja-

sza, chociaż wszystkim im wydawało się, że oczekują Mesjasza, i tak jest 

nadal, to tak naprawdę nie byli przygotowani odpowiednio, nie przygotowali 

się w sposób właściwy na przyjście Mesjasza. I dlatego, kiedy Jezus narodził 

się, kiedy chodził po ziemi, kiedy nauczał, nie rozpoznali w Nim Tego, którego 

oczekiwali, bowiem ich oczekiwania były inne, rozminęły się z samym Jezu-

sem, z samym Mesjaszem. Ich domysły, wyobrażenia rzeczywiście były tak 

dalekie od prawdy, która im się objawiła, że nie potrafili pogodzić jednego 

z drugim. I oczy, i uszy były ślepe i głuche, zamknięte. Serca zupełnie odwró-

cone w inną stronę, zajęte czymś innym, do tego stopnia zamknięte, że odrzuci-

ły Mesjasza i z wielką nienawiścią zabiły Go.  

To jest ogromne ostrzeżenie dla nas oczekujących Narodzin Boga. Bo-

wiem patrzymy na naród żydowski, na jego historię tak troszeczkę z dala. Wy-

daje się nam, że ta historia jest od nas daleka, że nas nie dotyczy, że my przyj-

mujemy Mesjasza, co roku oczekujemy Go w Adwencie i potem przyjmujemy 

w czasie Bożego Narodzenia. A jednak, czy rzeczywiście jest tak naprawdę? 

Czy prawdziwie nasze serca przyjmują Narodziny Boga? Bowiem niewłaściwe 
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przygotowanie może skutkować wielkim zamknięciem, jakie było u Żydów, 

nienawiścią i dalszą konsekwencją  Oczywiście nasze serca wzdrygają się – no, 

jakże, napewno nie zabijamy Mesjasza. A jednak, czymże jest brak miłości 

w naszym życiu, brak miłości do naszych bliskich, do naszych znajomych? 

Czymże jest jedno nieżyczliwe słowo, nieżyczliwa myśl i spojrzenie? Jest bra-

kiem miłości. A brak miłości oznacza to, co jest odwrotnością miłości, a więc 

panującą nienawiścią. Nie chcemy tego tak nazywać, ale jakże nazwać to, co 

często pojawia się w sercu: zagniewanie, oburzenie, obrażanie się, trwanie 

w niedobrych uczuciach, emocjach jakimi darzymy inne osoby, czasem myśli, 

które źle życzą? A nawet jeśli w stosunku do swoich bliskich mamy właściwe 

uczucia, miłość, to jak nazwać te uczucia, którymi darzymy innych, chociażby 

spójrzmy na stronę polityczną lub gospodarczą naszej Ojczyzny? Jakimi uczu-

ciami darzymy tych, którzy nami rządzą? Jakimi uczuciami darzymy tych, któ-

rzy podejmują ważne decyzje w naszym kraju, w naszej miejscowości? Jakie 

uczucia budzą się w nas w stosunku do ludzi, którzy znani są, rozpoznawani 

w mediach, a ich zachowania nie są zgodne z naszym myśleniem i z naszymi 

wartościami? Co budzi się w nas, gdy słyszymy o atakach na Kościół? Jakie są 

wtedy uczucia i emocje w stosunku do konkretnych osób? 

Nie trzeba daleko szukać, wystarczy jedynie dobrze analizować stany 

uczuciowe swojego serca i reakcje serca z sekundy na sekundę, na różne sytu-

acje, które dotykają bezpośrednio nas, bądź też dotykają ogółu. Nasze reakcje 

na to, co słyszymy w mediach, nasze reakcje na to, co słyszymy wśród sąsia-

dów, w sklepie, o czym czytamy. To jest ta codzienność, która nas otacza, 

w której żyjemy i nie pozostajemy obojętnymi, zawsze są w nas jakieś emocje 

i uczucia. Ważnym jest natomiast w jaki sposób potrafimy sobie z nimi pora-

dzić, co z nimi robimy? Ponieważ rzeczywiście oburzenie na pewne zachowa-

nia ludzkie jest właściwą reakcją, ale co potem czynią nasze serca i co potem 

czynią nasze umysły w tej konkretnej sytuacji, która nam się przydarza, która 

nas spotyka, o której słyszymy, co czynią nasze serca dalej? Bo można trwać 

w tym oburzeniu, można potępiać zachowanie, można o tym rozmawiać, można 

nadal się oburzać, umysł przetwarza kolejne myśli, serce cały czas jest trawione 

kolejnymi uczuciami, ale czy w tym jest miłość?  Czy w tym jest Bóg?  

Wiemy, że jest to bardzo trudne, aby niekiedy zapanować nad emocjami, 

wyciszyć się i kochać. Jednak można aktem woli modlić się prosząc o miłość 
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do tych, od których zaznajemy jakiegoś zranienia, jakiejś krzywdy, modlić się 

za tych, którzy postępują źle, a poprzez ich złe postępowanie zmienia się, cho-

ciażby jakość naszego życia. Modlić się nieustannie, gdy słyszymy złe wieści, 

gdy słyszymy o kolejnych atakach na Kościół, na chrześcijan, gdy słyszymy 

o kolejnych aferach, które mają miejsce wśród polityków, wśród ludzi znanych. 

Modlić się, gdy słyszymy, widzimy co też wyczyniają ludzie znani z telewizji, 

z prasy. Nie przetwarzać myśli nieustannie krytykujących tych ludzi, nie dysku-

tować między sobą jak źle postępują, nie rozgłaszać tego światu, bo to jest cały 

czas akcentowanie zła, ale modlić się w ciszy swojego serca. Gdy dotyka nas 

coś, chociażby w pracy, nie unosić się gniewem, oburzeniem, nie dać się po-

nieść emocjom, ale w tym momencie prosić o miłość, a w swoich prośbach być 

autentycznym przed Bogiem. Czasem trudno jest rozeznać, gdzie jest auten-

tyczne bycie przed Bogiem, a gdzie jest tłumienie swoich emocji i niewłaściwie 

rozumiana pobożność. My mamy stawać przed Bogiem i mówić Mu szczerze: 

Panie mój, jestem zdenerwowany na tego człowieka i w moim sercu rodzą się 

uczucia pełne nienawiści, czy też pełne złości, oburzenia. Nie mogę sobie z tym 

poradzić, a chciałbym być Tobie posłusznym i Ciebie naśladować. Pomóż  mi 

kochać, chociaż mnie skrzywdził, chociaż uczynił zło wobec mnie, pomóż mi 

przebaczyć mu, bo ja sam nie jestem w stanie tego zrobić. To będzie autentycz-

ne stanięcie przed Bogiem. Przed Bogiem masz prawo wyrazić swoje emocje, 

możesz płakać, możesz wyrażać to, co ciebie boli i prosić, by Bóg przemieniał 

wszystko w miłość. A potem, starać się trzymać na wodzy swoje myśli i uczu-

cia, ponieważ po modlitwie nie zawsze będzie tak, iż Bóg da ci tak wielką ła-

skę, iż zaczniesz kochać od razu. Zazwyczaj jest tak, że będziesz walczył ze 

sobą o tę miłość, o to wyciszenie serca, o to by stale te myśli nie krążyły 

w twojej głowie, które nieustannie bombardują ciebie oburzeniem, złością, 

zdenerwowaniem, zazdrością, egoizmem, pychą. Będziesz walczył z tym, 

a więc stale powracał do Boga i stale Go prosił: „Pomóż!”.  

Przygotowanie na przyjście Boga, to przede wszystkim otwarcie oczu, 

uszu własnego serca. To ciągłe podejmowanie wysiłku, by realizować Boże 

pouczenia, by żyć zgodnie z przykazaniami. To otwieranie serca na miłość 

i próba, maleńka, nieporadna próba odpowiedzi na tę miłość. To zanurzanie się 

w swoim sercu, by tam stale spotykać się z Bogiem i stale Go prosić o ten dar 

miłości. To również zamykanie oczu na świat zewnętrzny. Szczególnie teraz, 
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gdy trwają przygotowania, ale przygotowania zupełnie nie związane z Bożym 

Narodzeniem. To zamknięcie oczu i uszu na świat zewnętrzny, na jego gwar, 

hałas, na to, co tak bardzo wdziera się poprzez nasze oczy do naszych serc, by 

w ciszy swojego serca starać się spotykać z Bogiem, napełniając się Jego miło-

ścią, Jego pokojem, trwać w oczekiwaniu. Czymże jest wyrównywanie pagór-

ków, wznoszenie, podnoszenie nizin? Jest pracą nad sobą, ale nie tą zewnętrzną 

formą, jakże często przyjmowaną przez ludzi, wyrzekają się np. słodyczy 

i nawet to realizują, ale serca są pełne pychy, pełne egoizmu, pełne nienawiści. 

To nie jest wyrównanie pagórków. Ta zewnętrzna forma przygotowania ma za 

zadanie pomóc naszemu sercu, naszej duszy. Jeżeli nie pomaga, lepiej jej nie 

podejmować, a skupić się głównie na duszy, by to ona z tej brzydkiej, garbatej, 

zdeformowanej mogła powoli, poprzez nasze ciągłe zanurzanie się w Bogu, 

ciągłe otwieranie się na Niego, na Jego miłość, poprzez ciągłe powracanie do 

Niego, aby ona mogła pięknieć, aby te wszystkie nierówności, garby, wszystkie 

wrzody, jakieś narośla, wszystko to zostało uzdrowione. Aby wszystkie braki, 

a więc doliny, zostały wypełnione miłością, aby dusza mogła na powrót stawać 

się coraz piękniejszą. Aby w tej duszy narodził się Bóg i zaznawał ciepła miło-

ści. Aby nasze serce, tak maleńkie, tak ubogie jak stajenka, jako grota, było 

czyste. 

Matka Najświętsza wraz z Józefem – razem przygotowywali grotę tak, jak 

mogli. Zastali ubogie miejsce, wydawać by się mogło zupełnie nie pasujące do 

Króla Świata. Uprzątnęli je, szczególnie Józef starał się jak mógł. I tak jak mo-

gli razem przyjęli Jezusa, ale przyjęli Je w swoje ramiona i przytulili do Serca. 

I chociaż otoczenie wydawało się tak skromne, tak biedne, wręcz brzydkie, to 

w Ich ramionach otoczony miłością był szczęśliwy. Tak samo i my mamy 

przygotować swoje serca, które będą nadal tą ubogą stajenką, ale mogą być 

czystą, a miłość jaką każdego dnia będziemy starali się przyjmować i żyć, bę-

dzie tym ciepłem, które otoczy Boga, gdy narodzi się w nas. I to miłość Go 

otoczy i miłość da szczęście, miłość da piękno. Dla osób, które się kochają, 

otoczenie nie odgrywa aż tak istotnej roli, bowiem dla nich najważniejsza jest 

miłość i są szczęśliwi ze sobą. Gdy są oddzielnie, chociażby byli w dwóch róż-

nych, najwspanialszych miejscach na świecie, najbogatszych, najcudowniej-

szych, choćby dawano im największe bogactwa i skarby świata, będą z dala od 

siebie i będą nieszczęśliwi. Ale, gdy się spotkają, w zwykłym miejscu, nieko-
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niecznie w pałacu, to miłość, która jest pomiędzy nimi da im szczęście i uczyni 

to miejsce, w którym się spotkają najszczęśliwszym, najpiękniejszym. Tak 

samo nasze serca przygotowane miłością, tą miłością uświęcone, oczyszczone 

będą najszczęśliwszym miejscem narodzin dla Jezusa, bo miejscem miłości. A 

więc przygotowanie serca, to napełnienie go miłością, to życie miłością, to 

ciągłe staranie o miłość. A jak ją uzyskać? Poprzez otwieranie się na spotka-

nie z Bogiem, poprze ciągłe do Niego powracanie, to ciągłe spotykanie się 

z Nim we własnym sercu, to nieustanne: Jezu, Maryjo kocham Was, ratujcie 

dusze! To staranie się, by miłość realizowała się w każdym momencie naszego 

życia, w każdej sekundzie, w każdej naszej myśli, w każdym naszym słowie, 

w każdym spojrzeniu i geście, nie tylko wtedy, kiedy podejmiemy jakieś ważne 

działania, krok pełen miłości. Takie działania, rzekomo pełne miłości, podej-

mują niektóre organizacje i pod pięknymi hasłami pomocy innym wcale nie 

kryje się miłość. I taka jednorazowa pomoc, niestety nie niesie trwałego szczę-

ścia, trwałej miłości. Niesie jednorazowe emocje, a ludzie, którzy się w to włą-

czają, po takim jednorazowym okazaniu miłości, bardziej rosną w pychę, sa-

mozadowolenie. Miłość nie jest jednorazowym aktem, jest stanem ciągłym, 

wtedy jest prawdziwą miłością. A więc starajmy się o tę ciągłość naszego aktu, 

nieustanność naszej miłości, abyśmy nie byli tak, jak niektórzy, jednorazowymi 

dawcami miłości. Abyśmy nie jednorazowo otwierali serca, i aby potem przez 

to jeszcze bardziej nie rosła w nas pycha. My przygotowujmy serca nieustanną 

miłością, aby Jezus był szczęśliwy w naszych ramionach, w naszych sercach, 

gdy przyjdzie czas Narodzin.  

Módlmy się o tę ciągłość miłości. Prośmy, by Bóg w ofiarowanych dzisiaj 

naszych sercach taką miłość złożył, składał ją nieustannie, i by Duch Święty 

przypominał nam i pobudzał nas do takiego miłowania. Bóg i Matka Najświęt-

sza niech nam błogosławią. 

 

Modlitwa 

 

Boże mój!  Jakże cudownym jest to, czego dokonujesz w duszy przyjmu-

jącej Ciebie. Och, wybacz nam, że nie jesteśmy w stanie tego pojąć, zrozumieć, 

a wszelkie nasze wyobrażenia o tym, czym jest zjednoczenie w Komunii, są 

niczym wobec tego faktu. Jakże cudowne jest Twoje przyjście do duszy, którą 
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wypełniasz całą, wypełniasz swoją miłością, swoją Istotą, swoim Bytem. Jakże 

cudowne jest przyjście, bo przychodzisz Ty cały, Pełnia Ciebie. Panie mój! Jak 

niepojęte jest zjednoczenie, kiedy Bóg wypełniając duszę udziela jej siebie 

całego. Wszystko co Twoje i wszystko, co w Tobie jest również teraz duszy, 

należy do niej. Pomóż nam pojąć, przyjąć sercem.  O, Jezu mój! W Tobie jest 

miłość i miłość jest w duszy. W Tobie jest ból i cierpienie, i ból i cierpienie jest 

w duszy, w Tobie jest Ofiara, i to staje się udziałem duszy. W Tobie jest pra-

gnienie ratowania dusz i to należy do duszy. Wybacz nam, że tak często dziwi-

my się, buntujemy, gdy przychodzą trudności, gdy przychodzi cierpienie. 

A przecież to Ty jednoczysz się z duszą, to Ty cierpisz, to Ty jesteś krzyżowa-

ny. To Ty w ten sposób dokonujesz zbawienia dusz.  

Pragniemy dzisiaj przyjąć Ciebie całego, nie takiego, jaki jesteś w naszych 

wyobrażeniach, nie tej maleńkiej cząstki, którą sobie wyobrażamy, ale całego, 

z całą konsekwencją, bo Ty jesteś Bogiem miłości, miłości doskonałej, miłości 

po krzyż, miłości ofiarnej, miłości, która oddaje całą siebie za życie innych. Ty 

jesteś Miłością, która za innych cierpi.  Panie mój, udziel tej łaski, byśmy zro-

zumieli z Kim jesteśmy jednoczeni, Kto przychodzi do naszych serc. Bowiem 

nasze myśli i nasze wyobrażenia są dalekie od Ciebie. Pragniemy czegoś inne-

go – pragniemy życia bez bólu, bez cierpienia. Wydaje nam się, że szczęście 

jest wtedy, kiedy nie ma trudu, przeciwności, kiedy człowiek nie cierpi. 

A przecież największym skarbem, największym szczęściem jest to, które Ty 

zdobyłeś dla człowieka poprzez krzyż, Twoje życie. Pomóż każdej duszy przy-

jąć Ciebie, a nie swoje wyobrażenia. Pomóż przyjąć sercom Boga, który kocha 

do szaleństwa każdą duszę po krzyż, który jest Miłością Doskonałą, Miłością 

Ofiarną. Pomóż nam przyjąć Ciebie takiego, jakim Ty jesteś, a nie takiego, 

jakim my chcemy widzieć. Pomóż nam przyjąć do serc prawdę o Tobie. Pro-

szę!  

O, Panie mój, który jesteś moją Miłością! Ty wiesz, że w tych maleńkich ser-

cach jest pragnienie, by Ciebie poznawać, kochać, przyjmować, tylko małość 

tych serc przesłania wszystko, uniemożliwia wszystko. Zatem prosimy Ciebie, 

abyś Ty tym sercom dawał i poznanie, i zrozumienie, i moc w przyjmowaniu, 

moc w miłowaniu. Abyś Ty te serca przygotowywał na Twoje Narodziny, abyś 

Ty te serca pouczał Kim jesteś naprawdę, abyś Ty mówił tym sercom czym jest 

prawdziwe zjednoczenie, abyś Ty był Przewodnikiem ich, Nauczycielem. Abyś 
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Ty czynił wszystko w nich, a one by były Tobie poddane. Proszę, udziel im 

swego błogosławieństwa, które wszystko uczynić może w nich. Proszę, 

przyjdź! 

 

Refleksja 

 

Przed nami piękny czas. Przed nami otwiera się teraz nieco inny świat, 

w którym żyliśmy do tej pory. Postarajmy się, by nasze serca zbytnio nie zajęły 

się tym innym światem, ale byśmy nadal trwali w oczekiwaniu, by nasze dusze 

razem z Maryją, zjednoczone z Matką w stanie Błogosławionym, oczekiwały 

Jezusa, by Go adorowały, by Go kochały, by przemawiały do Niego czule. On 

jest pod naszym sercem i wszystko słyszy. Nasze emocje, uczucia są Jemu do-

brze  znane. Tak jak każde dziecko, które żyje pod sercem swojej matki uczest-

niczy w jej życiu, w jej uczuciach, emocjach również, tak i Jezus. Zatem stale 

do Niego się zwracajmy i jednoczmy się z Nim.  

 

„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi…” (Łk 10,21-24).  

(4 grudnia 2012 r.) 

 

Witam was, Dusze Najmniejsze!  

Szczęściem jest nasze wspólne przebywanie, nasza wspólna modlitwa. 

Gdy spotykamy się i modlimy, zaczynamy pragnąć więcej, jeszcze bardziej 

kochać, bardziej słuchać i żyć w jedności z Bogiem. Maryja całe swoje ziem-

skie życie przeżywała w ogromnym pragnieniu Boga, miłowania Go ponad 

wszystko, pragnieniem jednoczenia się z Nim w sposób, w jaki może jednoczyć 

się dusza w Niebie. I w nas te pragnienia odnajdujemy i wciąż staramy się je 

realizować. 

Dzisiaj uświadamiać będziemy sobie jeszcze raz to, jak wielkie dobro, ła-

skę Bóg wyświadcza nam, duszom maleńkim. Słowa z dzisiejszej Ewangelii: 

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi 

i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom (Łk 10,21-24), wielbią Boga za ob-

darowanie największymi skarbami dusz maleńkich, a zakrycie tych skarbów 

przed duszami wielkimi, bogatymi w nieco innym znaczeniu. Ten fragment 

będziemy dzisiaj rozważali. To Słowo skierowane jest do nas, a więc mamy je 
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przyjąć z wiarą, że właśnie Jezus wielbi Boga za to, co czyni w nas, w naszej 

wspólnocie; za to, co objawia nam i naszej wspólnocie; za to, w jaki sposób 

prowadzi każdego z nas. Jezus wielbi Ojca! Sam Jezus wielbi Boga Ojca! 

A czy my wielbimy Boga Ojca za tę wspólnotę? Za wszystkie łaski, jakimi Bóg 

obdarza naszą wspólnotę każdego dnia? Czy w ogóle dostrzegamy te łaski?  

Czy dostrzegamy objawiającą się miłość pośród nas? Czy dostrzegamy miłość, 

która objawia się w naszym życiu, w naszych rodzinach? Czy może widzimy 

tylko to, co jest trudne, co jest smutne? Tak zazwyczaj jest, że człowiek bar-

dziej dostrzega trudności, natomiast nie zawsze potrafi zobaczyć dobro, jakie 

go spotyka. Krótko cieszy się dobrem, a długo rozpacza nad trudnościami. 

A my, czy dostrzegamy dobro, łaskę, miłość, błogosławieństwo Boga nad na-

mi? Czy dostrzegamy? A może trochę się przyzwyczailiśmy i uznajemy, że tak 

ma być? Może nam troszkę spowszedniało to dobro, ta łaska, bowiem codzien-

nie ją otrzymujemy, to znaczy, że Bóg musi tak dawać?  

Dzisiaj uwielbijmy Boga, bo prawdziwie jest pośród nas, prawdziwie jest 

w naszych sercach, prawdziwie Jezus w każdym z nas zamieszkał i prawdziwie 

nasze serca stały się monstrancjami Żywego Najświętszego Sakramentu, same-

go Boga. Pomijając już wszystkie dotychczasowe łaski - czy dostrzegamy ten 

Dar? Czy Go doceniamy? Czy nasze serca z radością przyjęły Jezusa? Czy 

przygotowaliśmy swoje serca na to przyjście? Czy staramy się o to, by nasze 

serca były czyste, święte? Czy staramy się w każdym momencie dbać, by ni-

czym nie zasmucić Jezusa, niczym nie zranić, niczym nie zabrudzić duszy? Czy 

Jezus, który jest w nas, jest naszą największą Miłością? Czy prawdziwie jest 

Gościem najcudowniejszym, upragnionym i utęsknionym? Czy może przyzwy-

czailiśmy się do tego, że do nas tak często przychodzi? Czy rozumiemy to wy-

różnienie, tę niezwykłość przyjścia właśnie teraz, czy rozumiemy tę Obecność, 

którą Bóg przyrównuje do obecności Jezusa w Matce Brzemiennej?  

Jezus jest tak blisko ciebie, bo jest w tobie, jest w twoim sercu. Cały Bóg! 

Zapragnął zamieszkać w tobie. I nie straszne Mu było, jakie znajdzie warunki 

w zamieszkaniu twego serca. Kiedy ty masz skorzystać z jakiejś gościny, kiedy 

jedziesz na dni skupienia, rekolekcje, pielgrzymkę, jakże ważne dla ciebie są 

warunki w jakich masz nocować. I wybierasz, i oceniasz, i krytykujesz, i oka-

zujesz swoje niezadowolenie. Pomyśl, jakim Jezus znajduje twoje serce? Dwa 

tysiące lat temu narodził się w grocie wykorzystywanej przez pasterzy, a więc 
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w grocie wcale nie przypominającej komnaty pałacu królewskiego. Czy twoje 

serce przypomina chociaż grotę? Czy raczej miejsce niegodne przebywania 

człowieka? Czym jest twoje serce? Czy już stało się pałacem, świątynią? Na ile 

świadomie przyjąłeś Jezusa do czystego serca, a na ile zapomniałeś, aby przy-

gotować serce na Jego przyjście, na Jego przyjęcie? Na ile On cieszy się czy-

stością twoją, świętością, a na ile smuci się, patrząc na brak czystości i święto-

ści? Gdy ty miałbyś spędzić noc gdzieś w oborze, pewno byś z obrzydzeniem 

patrzył na miejsce, gdzie masz spać. Do czego przyrównasz swoje serce? Prze-

cież Bóg ma przebywać w nim w sposób szczególny przez cały Adwent. Czy 

uczyniłeś świętym swoje serce, aby było godne Świętego? 

A Jezus wysławia Ojca za to wszystko, czym obdarowuje ciebie. On nie 

wytyka tobie stanu twojego serca. On wielbi Ojca za to wszystko, co objawia 

nam Bóg, czym obdarza. Gdybyś choć odrobinę pojął, czym jest to przyjście 

Jezusa teraz, czym jest to zamieszkanie Jego w tobie, abyś niósł Jezusa światu 

i objawiał światu Boga, nie powstawałbyś z kolan, tylko pokornie trwał na mo-

dlitwie, chylił czoło do ziemi, całował stopy Jezusa i wyznawał pokornie, żeś 

nie godzien; i dziękowałbyś, i wielbiłbyś, i doświadczałbyś w sercu z jednej 

strony wielkiej radości, rozkoszy, jakiej nigdy nie doświadczałeś; a z drugiej 

bardzo jasno uświadamiałbyś sobie, że niegodny jesteś takiego Gościa. Czy są 

w tobie te uczucia? Czy ta łaska i to błogosławieństwo, jakim Bóg obdarza 

ciebie, wspólnotę, czy ci nie spowszedniało?  

Dzisiaj połóż na ołtarzu swoje serce z tą prośbą, aby Jezus zalał twoje ser-

ce Krwią i oczyścił je; z tą prośbą, aby dał ci zrozumienie, jak wielkim Darem 

jest Bóg dla twojej duszy; jak wielka to łaska; jak bardzo niegodny jesteś tej 

łaski. Niech Bóg udzieli ci swego Ducha, abyś uwielbił Boga za tą dobroć Jego, 

za objawiającą się tobie miłość. I niech rozpocznie się nowe życie w tobie, 

prawdziwie z Jezusem, z tą świadomością Boga w sercu.  

 

Modlitwa 

 

Uwielbiam Ciebie, Jezu! Twoja obecność, Twoje przyjście do duszy spra-

wia, że dusza czuje się onieśmielona, że dusza drży wobec całego Twojego 

Majestatu. Uwielbiam Ciebie, Jezu! Zachwycam się tym Darem, pojąć nie mo-

gę. Ty, Bóg, a przychodzisz do maleńkiej duszy, jakże to możliwe? Dlaczego? 
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I mówisz jej o miłości, o obdarowaniu, o Krzyżu, o cierpieniu, o Zbawieniu. 

I dusza pojąć nie może, choć przeczuwa wielkość daru. Uwielbiam Ciebie, Jezu 

w Twojej Świętej Obecności we mnie, w każdej duszy najmniejszej. Uwiel-

biam Ciebie, Jezu Ukrzyżowany, który jesteś w duszy. Uwielbiam Ciebie, Jezu 

Zbawicielu, który nawiedzasz duszę. Uwielbiam Ciebie, Jezu Zmartwychwsta-

ły, który odwiedzasz duszę. Uwielbiam Ciebie, Trójco Przenajświętsza! Boże 

Jedyny, który gościsz w mym sercu! Uwielbiam Ciebie, Boże! Twoją Wszech-

moc! Uwielbiam Ciebie, Jezu!  

Panie mój! Wobec Twojej obecności, wobec Daru, jaki czynisz duszy mo-

jej z samego siebie, nie umiem już nic powiedzieć; nie pojmuję; to zbyt wielki 

Dar. Proszę, uzdolnij serca dusz najmniejszych, aby potrafiły przyjąć Dar, Cie-

bie całego; Ciebie Boga, Ciebie Stwórcę, Ciebie Ojca, Ciebie Syna, Ciebie 

Ducha Świętego. Dopomóż, aby choć maleńki błysk świadomości miała każda 

dusza najmniejsza Kogo gości w sobie. I wybacz nam, że nie rozumiemy, że 

nie doceniamy tego Daru, że nie potrafimy należycie podziękować, uwielbić, że 

jesteśmy niczym wobec Ciebie, wobec tego, co otrzymujemy. Jakakolwiek 

odpowiedź i tak jest niczym. Wybacz nam i dopomóż, żebyśmy nie ranili Cie-

bie brakiem miłości, żebyśmy nie zasmucali Ciebie zapominaniem o Tobie 

w nas. Dopomóż, daj dobrą pamięć, daj czyste serce, otwartą duszę, udziel Du-

cha miłości. Och!, spraw, żeby każda dusza najmniejsza odpowiedziała na 

Twoje zamieszkanie w niej. Udziel każdemu z nas, wszystkim, którzy jednoczą 

się z nami, wszystkim duszom najmniejszym Twojego błogosławieństwo. 

Niech odczują wszyscy, którzy należą do tej wspólnoty, że im błogosławisz, że 

udzielasz im tych łask, o które prosimy. Pobłogosław nas, Jezu! 

 

Refleksja 

 

Niech miłość nieustannie gości w nas, byśmy tą miłością obejmowali Je-

zusa. Niech w naszym sercu, w duszy, w naszym umyśle, w całym naszym 

jestestwie będzie tylko jedno – kochać Jezusa, trwać przy Nim, pielęgnować 

Go, Adorować Go. Otrzymaliśmy od Boga nieskończony Dar, nieskończenie 

wielki, nieskończenie piękny, niepojęty, którego nie potrafimy zrozumieć, do-

cenić, ale możemy aktem woli wyrażać swoją miłość, swoje uwielbienie, pra-

gnienie, by oddać Bogu chwałę. Człowiek nie jest w stanie trwać nieustannie 
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w uwielbieniu, sekunda po sekundzie, cały dzień, noc, kolejny dzień. Jesteśmy 

za mali na to, ale możemy wyrażać pragnienie trwania wolą. I to czyńmy. Za 

każdym razem, kiedy Bóg udzieli tej łaski, iż przypomnimy sobie, że Jezus jest 

w nas, wyznawajmy Mu miłość i Adorujmy Go; i rozważajmy ten niepojęty 

Dar miłości, jaki otrzymaliśmy - samego Boga! Niech ta myśl o Jego obecności 

stale nas zadziwia i zachwyca; niech wprowadza nas w głęboką modlitwę 

i zjednoczenie z Bogiem. A Maryja Matka Brzemienna niech nam towarzyszy 

i błogosławi – W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 

 

„Pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić?” (Łk 3,10-18) 

(16 grudnia 2012 r.) 

 

Witam Was, Dusze Najmniejsze!  

Patrząc na dzisiejszą Ewangelię (Łk 3,10-18) można powiedzieć, że przy-

byliśmy, tak jak i przybywali do Jana Chrzciciela Żydzi z różnymi pytaniami. 

Pytali go o to, co mają czynić w swoim życiu, odnośnie swoich zawodów, swo-

ich własnych spraw prywatnych. Jeśli przyjrzymy się tym wszystkim odpowie-

dziom, zobaczymy, że te odpowiedzi wszystkie właściwie były jednakie: bądź 

uczciwy wobec Boga i żyj w zgodzie z Jego przykazaniami. Bo właśnie to zale-

cał Jan, a mówił konkretnie: celnikom, co celnicy mają robić, żołnierzom, co 

oni mają czynić. A te odpowiedzi wskazywały na uczciwość wobec Boga, 

wierność, posłuszeństwo przykazaniom.  

Można powiedzieć, że my dzisiaj również przychodzimy tutaj, aby pytać, 

co mamy czynić? Spróbujmy posłuchać odpowiedzi Jana, co mamy czynić? 

Skoro odpowiada on wskazując na Boga, więc i dla nas odpowiedź będzie po-

dobna. Słuchajmy Boga i bądźmy Mu posłuszni. Bądźmy wierni swemu powo-

łaniu i wypełniajmy je uczciwie. 

O powołaniu już wielokrotnie mówiliśmy. Znamy je. Zostaliśmy wezwani 

do konkretnej wspólnoty dusz najmniejszych i już przez jakiś czas żyliśmy dla 

niej poznając to, czego Bóg od niej samej i od jej członków oczekuje. A potem 

niektórzy z nas zostali powołani do odpowiedzialności za tę wspólnotę. A więc 

możemy konkretnie zadawać pytania, co mamy czynić jako członkowie wspól-

noty, jako członkowie stowarzyszenia „Konsolata”, jako członkowie Zarządu 

tego stowarzyszenia, jako dusze odpowiedzialne za wspólnotę? I każdy z nas 
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może indywidualnie zadawać to pytanie, ponieważ każdy ma nieco inne w na-

szym gronie zadanie.  

Jednak nie spodziewajmy się niezwykłych odpowiedzi. Ta odpowiedź bę-

dzie taka, jaką dzisiaj Jan daje w Ewangelii. Masz wykonywać swoje zadanie, 

wypełniać swoją misję w zgodzie, w posłuszeństwie Bogu. To posłuszeństwo 

Bogu oznacza nieustanne stawanie przed Nim w prawdzie i refleksję nad swo-

im sumieniem, nad tym, co czynię i w jaki sposób. Czy rzeczywiście wypeł-

niam swoje powołanie należycie? Czy ze wszystkich sił staram się to czynić 

tak, jak tego oczekuje Bóg? I czy w swojej posłudze nie nadużywam czyjejś 

dobroci, nie nadużywam swoich możliwości, swojej swobody? Czy rzeczywi-

ście w tym wszystkim, co czynię na rzecz wspólnoty jest; prawda, czystość 

intencji, prawość?  

To bardzo trudne. Tak jak trudne było dla tych, którzy słyszeli od Jana: 

bądź uczciwy, ponieważ do tej pory zarówno celnicy jak i chociażby żołnierze 

przyzwyczajeni byli do pewnego rodzaju zachowań, ponieważ większość tak 

postępowała. A tutaj słyszą: nie czyń nic ponad to, co należy do twoich obo-

wiązków; od siebie nie dodawaj, jeśli chodzi o żołnierzy; dla siebie niczego nie 

bierz, jeśli chodzi o celników. To trudne pytanie. Czy rzeczywiście moje powo-

łanie wypełniam tak, jak tego oczekuje Bóg? Czy staram się ze wszystkich sił 

czynić to, co do mnie należy? Czy dbam o zakres obowiązków, spraw, rzeczy, 

jaki został mi przydzielony? Czy prawdziwie dobro wspólnoty leży w moim 

sercu? Czy myślę o tej wspólnocie? Czy czynię wszystko to, co jest w moich 

możliwościach, aby zyskała wspólnota? Czy w moim sercu jest nieustannie 

Bóg, gdy czynię coś na rzecz wspólnoty? Czy czynię to rzeczywiście z myślą 

o Bogu, o dobru drugiego człowieka? 

 Z jednej strony wydaje się, jeśli popatrzeć pobieżnie, tak jedynie z wierz-

chu, to wypełniamy swoje obowiązki, czynimy to, co do nas należy, spotykamy 

się regularnie. To prawda, ale należy wejść głębiej. Czy w tym wszystkim, co 

czynię jest czysta miłość do Boga? Czy jest miłość do bliźniego? Czy moje 

myśli są pełne miłości czystej, czystej miłości do Boga i do bliźniego? Czy te 

wszystkie intencje, z którymi coś czynię, czy są czyste, pełne miłości? Czy 

każda decyzja, każda rzecz, którą podejmuję, czy rzeczywiście kierowana jest 

miłością? Czy słowa są wypełnione miłością? Czy przypadkiem nie daję się 

niekiedy ponieść emocjom, jakimś wrażeniom, bardzo powierzchownym? Czy 
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rzeczywiście poświęcam siebie na rzecz tej Wspólnoty? Czy jest to tylko mar-

ginalna sprawa, a więc to, co mi zbywa, ten czas, który mi gdzieś tam pozosta-

je, to wtedy poświęcam wspólnocie?  

Czy pamiętam o wspólnocie w mojej modlitwie? Czy rzeczywiście obej-

muję sercem w każdym akcie miłości tę wspólnotę? Przecież każdy z nas jest 

odpowiedzialny za nią, a więc każdemu z nas powinna ona leżeć na sercu. Od-

powiedzialny, czyli przed Bogiem odpowiadasz za tę wspólnotę. Przed Bo-

giem! Czy czujesz tę odpowiedzialność? Czy prawdziwie myślisz o tej wspól-

nocie, troszczysz się o nią? Czy stajesz przed Bogiem i przed Nim rozważasz 

różne jej sprawy i problemy? Czy wszystko, co w tej wspólnocie się dzieje, czy 

leży tobie na sercu? A więc, czy przejmujesz się różnymi sprawami tej wspól-

noty? Czy dowiadujesz się, jeśli nie masz codziennego kontaktu? Czy pytasz, 

czy nie potrzebują inne osoby pomocy w jakimś względzie, w jakiejś sprawie? 

I z jednej strony tutaj chodzi o takie zwykłe przyziemne sprawy, ale tu 

chodzi także o zainteresowanie życiem wspólnoty i o troskę o każdy szczegół 

tego życia, o modlitwę w każdej sprawie, o przejęcie się chociażby słowami 

kapłana, gdy relacjonuje swoje kolejne spotkanie z pasterzami, kolejne wyda-

rzenia związane chociażby z załatwianiem tej, czy innej sprawy. Czy interesu-

jemy się, dopytujemy, co się wydarzyło, co potrzebuje modlitwy, jakie sprawy 

leżą na sercu innym osobom? Czy obejmujemy modlitwą zarówno całość two-

rzenia naszego duchowego centrum, jak i poszczególne jego elementy? Czy 

może życie nasze prywatne, osobiste tak bardzo dominuje, że to, co dzieje się 

we wspólnocie pozostaje na marginesie? Wtedy, kiedy jest czas, wtedy tym się 

interesuję.  

I znowu przypomnijmy dzisiejsze pytanie zadawane Janowi: co mam czy-

nić? Otóż odpowiedź mamy codziennie dawaną podczas spotkań, podczas Eu-

charystii, podczas Adoracji, podczas dni skupienia, Wieczerników. Odpowiedź 

daje sam Bóg poprzez swoje pouczenia. Mówi o konkretnych sprawach, który-

mi powinniśmy żyć. To prawda, że bardzo często wydają się zbyt trudne do 

realizacji, zbyt wielkie. Wydają się nie na miarę dusz maleńkich, ale na miarę 

wielkich świętych. A dusza maleńka ma nie zastanawiać się nad tym, czy to, co 

mówi Bóg jest zbyt trudne do realizacji. Dusza maleńka ma po prostu słuchać 

i iść za tym, co słyszy, realizować na miarę swoich możliwości, nieustannie 

jednocząc się z Bogiem i oczekując Jego mocy, oczekując Jego łaski. Ufnie 
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zdawać się na Boga, skoro mówi, prosi, pokazuje, to znaczy, że mam tak czynić 

bez zastanawiania się, bez rozważania na ile potrafię, mogę, czy podołam; bez 

rozważania, że w mojej rodzinie jest tak czy inaczej, jest to niemożliwe. Dusza 

maleńka nie jest od tego, aby filozofować, na ile to, co mówi Bóg skierowane 

jest do niej, a na ile do innych; na ile są to wskazania na przyszłość, na ile dla 

wielkich świętych. Dusza najmniejsza jest maleńka, a więc nie dla niej teolo-

giczne wywody, mądrości książek i wielkie dzieła. Ona po prostu idzie za swo-

im Panem, słucha Go i stara się Nim żyć. A więc i my tak mamy czynić.  

Otrzymujemy bardzo dużo, zarówno w formie pouczeń, jak i różnych rze-

czy, spraw. Dokonuje się tak wiele w tej wspólnocie, dzięki łasce Boga. To 

niezwykły dar dla całej wspólnoty. Należy dostrzegać to, co otrzymujemy, 

dziękować Bogu. Powinno to wzbudzać w sobie wielką ufność, co do dalszej 

naszej drogi. A gdy słyszymy kolejne pouczenia, które wydają nam się trudne 

do realizacji, pomyślmy o tym wszystkim, co już otrzymaliśmy. Pomyślmy 

o drodze, jaką przeszła wspólnota od małej grupki osób (7 osób w sierpniu 

2003 r.) po ogromną, liczącą setki. Pomyślmy, od czego zaczynała ta grupa 

osób, co posiadała, a co teraz jest w posiadaniu wspólnoty. I nie tylko o spra-

wach materialnych tutaj mowa, ale o sprawach duchowych. W tej wspólnocie 

jest wielkie bogactwo Ducha i serca są już bogate. Dusze już w jakimś stopniu 

są uformowane. Już żyjemy Bogiem i już niesiemy Boga innym. Każdy z nas 

ma już pewne doświadczenie, ma pewną wiedzę, już tym żyje, jest dla innych 

świadkiem Boga, Jego miłości. Już czerpiemy z tego bogactwa, które zapadło 

w naszych sercach, już nim żyjemy. Nawet nieświadomie, ale żyjemy. 

Więc znowu powróćmy do pytania: co mamy czynić? I do odpowiedzi Ja-

na, który wskazuje na wykonywanie swoich obowiązków, obowiązków swego 

stanu, obowiązków i tych związanych z rodziną, i tych związanych z zawodem, 

ale i tych związanych z powołaniem jako obowiązków czynionych przed Bo-

giem w wielkiej uczciwości i posłuszeństwie. Niech każdy z nas stanie w praw-

dzie z tą refleksją nad swoim wypełnianiem obowiązków powołania. Łatwiej 

jest słuchać o tym, co Bóg daje, o tym, czego dokonuje, jak to wspaniale jest 

we wspólnocie, ale trudniej jest czynić refleksję nad sobą, nad tym, na ile przy-

jęło się to, czym obdarowana jest Wspólnota i na ile się wprowadza to w życie. 

Nie zawsze czyni się to chętnie, ale jest to ważne, aby czynić. Człowiek, co 

jakiś czas powinien czynić taką refleksję, aby zobaczyć, na jakim etapie rozwo-
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ju jest, aby zobaczyć tę rzeczywistość, nie to, co jest w wyobraźni człowieka, 

ale to, co jest faktycznie, co jest rzeczywistością. I należy podjąć pewne posta-

nowienia, co czynić dalej, co może zmienić, na czym się skupić. To postano-

wienie jest bardzo ważne, konkretne postanowienie, ponieważ dopiero wtedy, 

kiedy człowiek nazywa rzeczy po imieniu, podejmuje decyzję, stara się ją reali-

zować, wtedy dokonuje zmian. Wtedy faktycznie rozwija się.  

Niech każdy z nas uczyni także teraz taką refleksję. Niech podejmie jakieś 

postanowienie. To postanowienie wraz ze swoim sercem niech złoży na Ołta-

rzu, aby Bóg pobłogosławił naszym refleksjom i postanowieniom, aby serca 

wypełnił miłością, byśmy mogli z miłością dokonywać zmian, iść za Bogiem, 

słuchać Go i uczciwie wypełniać swoje powołanie. 

  

Modlitwa 

 

Witam Cię Jezu, moje maleńkie Dzieciątko! Witam Cię w moim sercu, 

w duszach maleńkich! Witam Cię pełnią miłości, jaka jest we mnie, dzięki To-

bie. Witam Cię, że przychodzisz, aby przynieść pokój, radość, miłość, aby dać 

szczęście każdemu człowiekowi. Witam Cię Jezu, moja Miłości, Serce moje 

i Duszo moja, Życie moje. Witam Ciebie Jezu! 

Obdarzasz nas Jezu niezwykłą miłością. Najpierw pragniesz, abyśmy zro-

bili swoisty rachunek sumienia z tego, w jaki sposób realizujemy Twoje wska-

zania. A gdy nasze serca nieco zasmucone kładziemy na Ołtarzu, bo zdajemy 

sobie sprawę z tego, że ta realizacja średnio nam wychodzi, to Ty przychodzisz 

do nas. Przychodzisz w Postaci Dziecięcia, aby rozjaśnić nasze dusze i wlać 

w nie nadzieję, aby mogły rozpocząć nowe życie, by mogły rozpocząć od nowa 

realizację swoich zadań. Dziękuję Ci Jezu za to, że jesteś; za to, że zstąpiłeś 

z Nieba, by w każdym sercu zamieszkać i w każdym sercu zakrólować. Panie 

mój! Jakże to cudowne, Twoja obecność w sercu! Bądź uwielbiony Jezu! 

Jakie to szczęście Jezu, że w tej postaci małego Dziecięcia przychodzisz 

do każdego z nas, przychodzisz do serca i przynosisz nam, każdemu z nas dzie-

cięctwo duchowe. Przynosisz prostotę, przynosisz radość, przynosisz miłość. 

Dziękuję Ci, że w każdym sercu postanowiłeś odrodzić, uczynić nowym życie 

Boże; że w każdym sercu od nowa czynisz duszę dziecka; w każdym sercu 

dajesz od nowa życie. Dziękuję Ci, że każde serce może dzisiaj zacząć nowe 
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życie, mając w sobie świadomość swego powołania; mając w sobie świado-

mość tego, co nie zawsze wychodziło. Każda dusza może rozpocząć od nowa 

z Tobą. Każda może zacząć od nowa ze świadomością tego, że jesteś w sercu. 

Każda dusza może wypełniać swoje obowiązki nieustannie pamiętając o Tobie, 

do Ciebie odnosząc wszystko, czyniąc dla Ciebie z miłości wszystko. Dziękuję 

Ci Jezu, dziękuję Ci Boże Maleństwo za Twoje przyjście do serca.  

O mój Jezu! To niezwykłe, przychodzisz taki maleńki, a obdarzasz tak 

wielką mądrością, tak wielką miłością. Taki maleńki, a obdarzasz niezwykłym 

powołaniem i oczekujesz od duszy wielkich rzeczy. Jak niezwykła jest w Tobie 

świadomość rzeczy Bożych! Jak Ty sam jesteś mądry, Wielki! W Tobie maleń-

kim odbija się cały Boży majestat i władza, potęga i moc. O Panie mój! Wzbu-

dzasz zarazem w sercu wielką czułość i tkliwość do siebie jako do małego 

Dziecka, a jednocześnie dusza przed Tobą chyli czoło do ziemi, doznając spo-

tkania z Bogiem, Bogiem wielkim, wszechwładnym.  

Panie nasz! Pragniesz, abyśmy nieśli Ciebie wszystkim swoim bliskim, ca-

łemu światu. Pragniesz poprzez serca nasze objawiać się innym. Chcesz, aby 

w naszych sercach była wielka miłość do Ciebie i zjednoczenie z Tobą, by po-

przez to łaska Bożych Narodzin dotarła do innych ludzi. Nie możemy tego do 

końca zrozumieć, jak to się stanie, ale przecież Duch Święty, On wszystko czy-

nić będzie. Dlatego, Jezu nasz, pragniemy Ciebie przyjąć do serca i postana-

wiamy Ciebie pielęgnować, kochać, troszczyć się o Ciebie i żyć z Tobą na mia-

rę naszych możliwości, naszych sił, świadomości naszej, rozumienia spraw 

duchowych. I ufamy, że narodzisz się w wielu sercach na świecie; że objawisz 

się jako Bóg wielu sercom, które do tej pory jeszcze w Ciebie nie wierzą lub tę 

wiarę straciły. Ufamy, że nasze życie ukryte w Tobie, z Tobą przyniesie owoce 

dla całego Kościoła. Wierzymy, że Ty, maleńkie Dziecię, jesteś prawdziwym 

Bogiem, naszym Zbawicielem, jesteś naszą Miłością. Ufamy Tobie i pragniemy 

się Tobie oddawać. Bądź uwielbiony w naszych sercach! 

Jezu mój! Jesteś dla naszych serc największym Skarbem. Wszystko inne 

wobec Ciebie blednie. Stajesz się bogactwem naszym. Wybacz nam, ze nie 

potrafimy docenić wartości tego bogactwa, tego skarbu. Pragniemy Jezu ofia-

rować się Tobie, pragniemy całe swoje życie Tobie oddać. Choć jesteś maleńki, 

to właśnie Tobie chcemy zawierzyć wszystko, chcemy zaufać do końca. Pra-

gniemy dać się poprowadzić Tobie. Prosimy, abyś realizował w nas swoje za-
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miary. Tak jak prosisz, będziemy starali się żyć z Tobą w każdej chwili dnia 

i nocy. Będziemy starali się zbliżać nieustannie do Twojego Serca, by napełniać 

się Twoją miłością. Będziemy modlić się za wszystkie dusze, aby podczas 

Świąt przeżyły prawdziwie Narodziny Boga w swoich sercach. Będziemy mo-

dlić się, aby ci, którzy do tej pory Ciebie nie znali, aby mogli Ciebie poznać. 

A ci, którzy odrzucili Ciebie, aby mogli powrócić. Będziemy modlić się o ra-

dość z Twoich Narodzin w sercach ludzkich, o głębokie przeżycie tych Świąt. 

Będziemy prosić Ciebie, abyś zesłał na rodziny swoją miłość, byś odradzał tę 

miłość w każdej duszy. Będziemy modlić się, aby cały Kościół przeżywał rado-

śnie i głęboko tę niepojętą tajemnicę Narodzin Boga, tę tajemnicę Twojego 

przyjścia na świat, tę tajemnicę przyniesienia Twojego pokoju, tę tajemnicę 

zwycięstwa miłości, tajemnicę nadchodzącego Zbawienia. 

 Zobowiązujemy się Jezu do zwiększenia wysiłków, by podejmować od-

powiedzialność, jaką złożyłeś w naszych sercach za Wspólnotę. Zobowiązuje-

my się stawać przed Tobą uczciwie, w prawdzie, by prawdziwie słuchać Ciebie 

i wszystkie Twoje pouczenia starać się wdrażać w życie. Zobowiązujemy się do 

posłuszeństwa, wierności i do miłowania Ciebie. Zobowiązujemy się do miło-

wania swoich bliźnich, siebie nawzajem. Jezu nasz! Zobowiązujemy się być 

wiernymi Tobie zawsze. A Ty króluj w naszych sercach, panuj w naszych ser-

cach. Dysponuj nami jak tylko chcesz. Niech Twoja chwała króluje w nas! 

Niech nasze dusze wyśpiewują chwałę Tobie wraz ze wszystkimi Aniołami, 

wszystkimi Świętymi w Niebie. 

Pragniemy Jezu rozpocząć dzisiaj ścisłe już przygotowanie do Twoich Na-

rodzin. Powierzamy Ci siebie, swoje serca Ci oddajemy, wyznajemy Ci miłość 

i prosimy, abyś nas pobłogosławił na ten czas. Pobłogosław nas Jezu.               

 

Refleksja 

 

Czy troszkę nie zapomnieliśmy o tym, iż każdy z nas należy do Boga; nie 

należy do siebie, ale do Boga? W tej Wspólnocie oddaliśmy się Jemu na wła-

sność i obiecaliśmy Mu służyć wiernie. To zobowiązuje, by realizować powo-

łanie dane każdemu z nas. Dzisiaj Jezus na nowo dał nam siły, na nowo wzbu-

dza w nas ufność i wiarę, iż możliwe jest realizowanie powołania wymagające-

go tak wielkie oddanie Bogu.  
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Rozpocznijmy dzisiaj z miłością adorację Jezusa przychodzącego na 

świat! Cieszmy się Jezusem w swoim sercu! Niech każdy z nas z wiarą przyj-

mie, iż mały Jezus prawdziwie zszedł z nieba na ziemię i zstąpił na każdego 

z nas do duszy. Z radością Go pielęgnujmy. On daje siły, by realizować powo-

łanie we wspólnocie. A odpowiedzialność nasza przed Bogiem jest przecież tak 

wielka. Co mamy czynić? Być posłusznymi Bogu, słuchać Boga i wypełniać 

Jego Słowo. Niech Jego Słowo żyje w nas! Przyszło przecież na ziemię, zeszło 

do naszych serc. Niech więc żyje w nas! Błogosławię was -  w Imię Ojca i Sy-

na, i Ducha Świętego. Amen 

 

Doświadczyć cudu Narodzenia Jezusa 

(18 grudnia 2011) 

 

Dusze Najmniejsze!  

Rozpoczyna się już bezpośredni czas oczekiwania. Maryja pod swoim ser-

cem bardzo wyraźnie czuje swojego Syna. On ruszając rączkami, nóżkami daje 

znać o sobie. Jakże się cieszy, że już niedługo będzie mogła wziąć Go w swoje 

ramiona, że będzie mogła przytulić, ucałować, ujrzeć Go. To czas szczególny. 

Czas, kiedy Matka Boża chciałaby uwrażliwić nasze serca na to czekanie, na 

przysposobienie duszy do oczekiwania, do przyjęcia rodzącego się Jezusa. Ona 

jest pełna Jezusa, pełna Boga, pełna Jego łaski, pełna światła, miłości. Ją całą 

wypełnia Bóg. Cała przemieniła się w miłość. Stała się żywą, chodzącą mon-

strancją dla swojego Jezusa. Tak jak monstrancja sama w sobie nie jest ważna, 

ale Bóg, który w niej jest, tak i Maryja znika, bo On jest pierwszy. Wychodzi 

przed Nią, bo On jest najważniejszy. Tak jak my klękamy przed Najświętszym 

Sakramentem, przed Bogiem, owszem umieszczonym w monstrancji, ale przed 

Bogiem, a nie przed metalem złotym czy srebrnym, tak i modląc się przed Ma-

ryją, przed Jej wizerunkami w obrazach, figurach, modlimy się do Boga. Ona 

jedynie jest pośrednikiem i przypomina nam o Bogu.  

Czas, który pozostał jest cudownym czasem. Kiedy dusza otworzy się na 

kierowane do niej pouczenia, kiedy otworzy się na miłość, na świat duchowy, 

doświadczyć może cudownego czasu zjednoczenia z Jezusem, który żyje 

w sercu i który to serce całe wypełnia niosąc człowiekowi radość, poczucie 

szczęścia. Z pewnością Maryja chciałaby, abyśmy zdawali sobie sprawę 
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z wielkiego skarbu, jaki Bóg dał ludzkości, z wielkiego skarbu, jaki już jest 

złożony w naszych sercach. Ona bardzo pragnie, aby każdy z nas otworzył się 

na cudowną rzeczywistość Bożej obecności – Dzieciątka, maleńkiego Dzieciąt-

ka, które całe jest Bogiem, wszechmocnym Bogiem, Stwórcą całego świata, 

Królem i Władcą. I przychodzi do nas pod postacią maleńkiego Dziecka, by-

śmy mogli Go przyjąć, byśmy mogli choć trochę zrozumieć Jego przyjście. 

Byśmy zobaczyli, iż Bóg utożsamia się z naszym życiem, cierpieniem, z nami, 

aby to co ludzkie uświęcić, zbawić, przemienić. Aby nadać naszemu życiu sens. 

Aby uczynić to życie najszczęśliwszym.  

Każdy z nas, kto przyjął Maryję do swojego serca, przyjął również Jezusa, 

który w Niej poczęty rozwija się i rośnie. I w sercu każdego z nas Ona tego 

Jezusa pielęgnuje, oczekując wraz z nami na Jego Narodziny. Tak jak każda 

kobieta w stanie błogosławionym początkowo nie dostrzega zmian w swojej 

figurze, tak pod koniec bardzo jasne jest, iż nosi w sobie nowe życie. Tak 

i Maryja, teraz cała wypełniona jest Bogiem, a Jej stan błogosławiony jest cu-

downym uświęconym stanem, który przemieni Ją, przebóstwi. To noszenie 

w sobie maleńkiego Dzieciątka nie jest zwykłym jak u każdej kobiety, bowiem 

Matka Najświętsza nosi w sobie Boga. I w świecie duchowym, patrząc oczami 

duszy zobaczylibyśmy cudowne światło, które bije z Jej wnętrza, obejmując 

całą Jej istotę. Jest to światło Boga, Jego życie, Jego miłość i Jego świętość. To 

światło idzie z Jej wnętrza, nie z zewnątrz. To światło wypełnia Ją całą. Wraz 

z tym światłem wypełnia Ją niebiańskie szczęście, radość nieopisana i zachwyt 

nad niepojętą miłością, która Maryję wypełnia i obejmuje. Ten stan błogosła-

wiony jest zatem inny niż u zwykłej kobiety, bowiem Maryja została z jednej 

strony zanurzona w Bogu, z drugiej zaś - wewnątrz Niej poczęty Bóg wypełnił 

Maryję całą, przemieniając całkowicie wszystko co jest Maryi zarówno od 

strony fizycznej, jak i duchowej. Stąd powiedzenie, iż jest pełna Boga, pełna 

łaski, najlepiej oddaje ten stan, choć i tak w rozumieniu człowieka jest niedo-

skonały. I tak nie rozumiemy w pełni tego, czego Bóg dokonał w Maryi dla nas.  

Maryja jest, żyje w każdej duszy, która na ten czas oczekiwania przyjęła 

Ją. I Maryja pragnie, by udziałem każdej duszy stało się doświadczenie wypeł-

nienia Bogiem od wewnątrz, Jego życiem, nowym życiem, Jego miłością, do-

świadczenie wypełnienia Jezusem. Aby mogło się to stać, by dobrze odpowie-

dzieć na tę łaskę, którą Bóg chce dać, nasze serca powinny być czyste i powin-
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ny starać się oczekiwać nieustannie, z chwili na chwilę, z sekundy na sekundę. 

Powinniśmy myśleć cały czas o Bogu, wpatrywać się oczami duszy w Niego 

nieustannie i czynić wszystko z myślą o Nim, dla Niego, z miłości. Powinniśmy 

dążyć do tego, by ten czas, który pozostał cały poświęcić Bogu odsuwając od 

siebie wszystko, co jest niepotrzebne, starając się wykonywać tylko to co jest 

konieczne, a odsuwać od siebie zupełnie zamęt i hałas przedświątecznych przy-

gotowań, który nie jest dobry dla duszy, bowiem mamy przyjąć Boga. A więc 

dusze mają być wyciszone, serca skierowane jedynie ku Bogu. Mają oczeki-

wać, a nie zajmować się różnymi czynnościami.  

Zauważmy, iż Bóg nie kazał Maryi najpierw zbudować porządnego domu, 

nie kazał Jej najpierw odpowiednio go urządzić, ani zrobić zapasów żywności. 

Bóg przygotował Serce Maryi, Jej duszę usposobił, aby począć w Niej swojego 

Syna, a przygotowania trwały przez wieki. My przygotowujemy się w ciągu 

czterech tygodni. Cóż to jest? A jednak ten czas wydaje się za długi dla czło-

wieka i zapomina on, jaki jest cel. Złe wyobrażenia o przygotowaniu do Świąt 

sprawiają, iż większość dusz ludzkich zupełnie mija się z Bożym Narodzeniem. 

Sensem tych Świąt jest Narodzenie Boga w duszy człowieka, przyjście do jego 

serca. Ale Bóg nie znajduje w zbyt wielu sercach, właściwego usposobienia 

duszy. Nie znajduje miłości, otwartości, pragnienia i tęsknoty. Przychodząc do 

ludzi zastaje drzwi zamknięte, bowiem człowiek właśnie wtedy po swojemu 

świętuje, zupełnie zapominając, jakie to święta. Zajęty przygotowaniami stołu, 

mieszkania, prezentami nie myśli o tym, czyje Narodziny ma świętować. 

A więc główna postać – Ten, którego Narodziny mamy świętować – nie staje 

się Gościem w wielu domach, w wielu sercach. Świętujemy urodziny bez Jubi-

lata. Jakże to smutne zważając, iż Bóg nie przychodzi do nas z pustymi rękami. 

Bóg przychodzi zawsze z wielką łaską, z wielkim cudownym darem Jego miło-

ści, darem Jego świętej obecności. Przychodzi dotykając serca i przemieniając 

to serce, przygotowując na wieczność. Przychodzi z darem zjednoczenia, by to 

serce mogło połączyć się z Nim, z jego Sercem. To największe dary, najcu-

downiejsze, ale mało kto na nie czeka, mało kto czeka na Boga.  

Matka Najświętsza pragnie, aby nasze serca oczekiwały na Boga. Pragnie, 

aby już tęskniły za Bogiem, aby z niecierpliwością już myślały o tym spotka-

niu. Aby już teraz wyrażały miłość do Jezusa. Aby już teraz zapragnęły jak 

nigdy przedtem spotkania z Nim. Tylko wtedy możemy doświadczyć cudu 
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Narodzenia Jezusa w nas. Bowiem tym, którzy czekają Bóg udziela tej łaski 

z wielką ochotą, bo przecież On chce przyjść do każdego z nas. I przychodzi. 

Maryja jest w sercach dusz najmniejszych, wypełniona Bogiem, brzemienna, 

wypełniona pełnią Jego miłości, pełnią Jego światłości, świętości. Ona pragnie 

złożyć ten niepojęty skarb w sercu każdej duszy najmniejszej. Prośmy, przywo-

łujmy, módlmy się, oczekujmy, a ten cudowny dar - niepojęta Boska Obecność, 

życie Świętego, sam Bóg Jezus Chrystus zrodzony zostanie w nas, dając nam 

nowe życie, jednocząc z całą Trójcą Świętą, czyniąc nas nowymi ludźmi, 

wprowadzając nas na nowe tory, na nowe życie. Oddajmy siebie Bogu poprzez 

Niepokalane Serce Maryi! Złóżmy w ofierze, prosząc, by Bóg udzielił nam tej 

cudownej łaski swoich Narodzin w naszych sercach. Maryja będzie modlić się 

wraz z nami o tę łaskę. 

 

Co czynić, aby Skarb stał się codziennością serca? 

(19 grudnia 2011) 

 

Witam was, Dusze Najmniejsze!  

Dzisiaj nadal parę słów na temat oczekiwania. Ludzkie serce jest bardzo 

słabe, ludzkie serce nie ma w sobie ani za grosz wytrwałości, porywane jest 

emocjami, a kiedy emocje opadają, to i serce zwraca się ku czemuś innemu. 

Ludzkie serce, tak małe, tak słabe. Wydawać by się mogło, że właściwie do 

niczego nie jest przydatne. Przeżywa jedynie zawody i cierpienie, a jednak Bóg 

stworzył ludzkie serce, aby w nim mogła gościć miłość. Dlaczego zatem ludz-

kie serce jest tak słabe, skoro ma posiadać tak cudowny skarb? Co czynić, aby 

rzeczywistość tego skarbu stała się codziennością serca?  

Wiemy dobrze, że nasze słabości nas pokonują. Wiemy dobrze, poznali-

śmy już swoją nędzę, swoją nicość, poznajemy powoli samych siebie. A doko-

nuje się to dzięki temu, że otwieramy się na Boga, na Jego Objawienie. I to 

poznawanie Boga sprawia, że zaczynamy również widzieć lepiej siebie. Prawda 

o Bogu staje się jednocześnie prawdą o nas. A jakim jest Bóg? Wszechmoc-

nym. Jest Miłością, jest Prawdą, a człowiek – przeciwieństwem. Aby człowiek 

mógł otrzymać ten cudowny skarb do swojego serca powinien otworzyć się na 

Boga i prosić Go o to, czego człowiekowi brakuje. Tak więc prosić o wytrwa-

łość, o siłę, prosić o miłość, prosić o prawdę. Bez Boga, bez Jego łaski nie je-



45 

 

steśmy w stanie nic uczynić. Bez Jego błogosławieństwa nie możemy ani odro-

biny otworzyć serca, ani zobaczyć i przyjąć przychodzącego Jezusa. Nie jeste-

śmy w stanie czekać na Niego i wypatrywać Go, nie jesteśmy w stanie Go 

przywoływać, zapraszać, nie jesteśmy w stanie o Nim nawet pomyśleć.  

Bez łaski po prostu nie istniejemy. Bez łaski, umieramy. Jak wielką Bóg 

okazuje łaskę człowiekowi już w samym fakcie, że człowiek żyje, rodzi się 

i żyje na ziemi. Jakże to wielka łaska. Bez niej nie byłoby możliwe nasze życie, 

nasze istnienie. Ale teraz chodzi o to, by jakość tego istnienia była inna, aby 

nasze istnienie toczyło się w wielkiej bliskości Boga, aby nabrało wartości, do 

jakiej powołuje Bóg każdego z nas. I to może dokonywać się tylko dzięki ko-

lejnej łasce. Już samo to, że otrzymujemy pouczenie o naszej słabości 

i Wszechmocy Boga, o tym, iż należy prosić. To już jest łaska Jego. Już otrzy-

mujemy łaskę. To dowód, iż Bóg patrzy na nas z wielką czułością, troską i po-

ucza nas czego potrzebujemy i co mamy czynić.  

A my mamy prosić. I znowu kolejna łaska. Bez pomocy Ducha Świętego 

nie jesteśmy w stanie prosić, wzywać Bożego Imienia. To Duch Święty daje 

nam te możliwości. Dzięki Niemu modlimy się, dzięki Niemu prosimy, dzięki 

Niemu przywołujemy. A prosić mamy o otwartość serca. Prosić mamy o przej-

rzenie, o to, by nasze oczy i uszy nie były ślepe, nie były głuche, abyśmy mogli 

widzieć, słyszeć i całym sercem przyjmować. Kolejna łaska. Wiemy o co ma-

my się modlić i otrzymujemy siły ku temu, by o to prosić, a prosimy o to, co 

Bóg chce dać, i Bóg daje kolejną łaskę. Nasze serca zaczynają pragnąć, zaczy-

nają tęsknić i jeszcze więcej proszą, i jeszcze więcej pragną. Oczy nasze otwie-

rają się i uszy zaczynają słyszeć, i my w swoim otoczeniu zauważamy to, czego 

do tej pory nie widzieliśmy. Nasze spojrzenie nabiera jasności i czystości. Do-

strzegamy prawdę. Prawdę o sobie, o drugim człowieku, o Bogu. Kolejne łaski. 

Dzięki tym łaskom pragniemy trwać przy Bogu, powracamy do Niego, pomimo 

upadków. I modlimy się, i otrzymujemy kolejne łaski. Nieustannie zlewane są 

na nas kolejne łaski. 

I pomimo tego, iż nasze serca, nasze dusze są przeraźliwie słabe, pomimo 

tego, iż nasze serca znajdują się właściwie w wielkiej niemocy czynienia cze-

gokolwiek, to jednak dzięki tym łaskom, które płyną z Nieba nieustannie, za-

czynamy otwierać się na Bożą rzeczywistość, dostrzegać ją, napełniać się nią. 

Zaczynamy nią oddychać i nią żyć. A to jest przygotowaniem do tej najwięk-
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szej, najcudowniejszej łaski, do tego Skarbu nad skarbami – do narodzin Boga 

w nas.  

I Bóg obdarzył nas i tą łaską, iż świadomi wagi tych wydarzeń zaprosili-

śmy Matkę Boga do swoich serc. I bez względu na to w jaki sposób przebiegało 

nasze oczekiwanie, na ile nasze serca były usposobione, zapatrzone w Boga, 

Maryja dzięki łasce Boga mieszka w każdym z nas i w każdym z nas oczekuje 

Jezusa. Pielęgnuje Go, adoruje, przemawia do Niego słowami miłości w sercu 

każdego z nas. Jezus przyjmuje to, z jednej strony jako słowa Maryi, ale z dru-

giej jako wypowiadane za nas, w naszym imieniu. I otrzymujemy Boże błogo-

sławieństwo. Uczestniczymy w cudownym oczekiwaniu Maryi na narodzenie 

Jezusa w Jej stanie błogosławionym, które staje się również dla was błogosła-

wieństwem. Uczestniczymy w czymś niebywałym, co tak trudno jest pojąć 

człowiekowi, a co jedynie w wymiarze Ducha można rozpatrywać. I Maryja 

żyje w nas dzięki nieskończonej łasce Boga. I przygotowuje nasze dusze, nasze 

serca do przyjęcia Mesjasza. I chociaż nie zawsze jesteśmy tego świadomi, 

chociaż nie w każdym momencie myślimy o Maryi, o Jezusie, to w każdym 

momencie Ona oczekuje Go w nas, za nas i w każdym momencie kocha Go 

i adoruje, a to zlewa na nas kolejne łaski. Jak wielkie jest Boże błogosławień-

stwo nad człowiekiem, jak wielka miłość jest nad nami. Hojność Bożego Serca 

jest nieprzebrana. My po prostu skąpani jesteśmy w tych łaskach, w tej miłości. 

Wszystko dzięki Bogu. Wszystko dzięki Jego miłości do nas.  

Jezus we wnętrzu Maryi rośnie, w Niej rozwija się. Chociaż od początku 

Bóg Ją całą wypełnił, to można powiedzieć, że z sekundy na sekundę jeszcze 

bardziej Maryja wypełnia się Bogiem. Jego łaską, Jego błogosławieństwem, 

Nim samym, jaśniejąc w naszych sercach przecudownym światłem samego 

Boga. Och! Gdybyż nasze oczy nie miały bielma na sobie, patrząc na siebie 

nawzajem, widzielibyśmy w miejscu naszych serc cudowne światło. To Jezus 

poczęty w Maryi, rozwijający się w Niej, a Maryja w nas - jest, żyje i oczekuje 

Go. Zatem Maryja razem z Jezusem są w nas. Maryja razem z nami czeka na 

Niego. I każdy z nas dostąpił już łaski goszczenia w sobie Matki i Syna. 

W sposób niebywały dopełni się to z chwilą Jego narodzin. Wtedy w nas zro-

dzone zostanie nowe życie. My przejdziemy do nowego życia, objęci zostanie-

my Bożym życiem. 
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Modlitwa 

 

Jezu mój! Ty, który jesteś w moim wnętrzu, który czynisz nowym moje 

życie. Uwielbiam Ciebie. Moje serce przepełnione radością czeka na Ciebie 

niecierpliwie. W moim sercu powstaje tyle czułości do Ciebie, Jezu. Moim 

sercem obejmuję Ciebie, który jesteś we mnie, z wielką czułością i delikatno-

ścią. Z wielką troską w moim sercu tulę Ciebie, pieszczotliwie dotykając Two-

ich policzków, Twoich rączek i nóżek. W moim sercu wylewam całą miłość na 

Ciebie, wraz ze łzami wzruszenia, że jesteś, w tak cudowny sposób, w tak nie-

pojęty sposób jesteś. Uwielbiam Ciebie, który mnie wypełniasz swoją święto-

ścią, swoim światłem, blaskiem, doskonałością, nieskończonością, wiecznością, 

mocą ,zwycięstwem, prawdą. Uwielbiam Ciebie, który cały mnie wypełniasz 

łaską i błogosławieństwem swoim, czyniąc mnie, maleńką duszę, narzędziem 

swojej łaski i swego błogosławieństwa. Uwielbiam Ciebie, który włączasz mnie 

w swoje życie, w swoje plany, w swoje dzieło zbawcze. Uwielbiam Ciebie, 

który czynisz mnie cząstką siebie, jednocząc z Tobą, który sprawiasz, że prze-

mieniona w Ciebie znikam zupełnie, cała będąc Tobą, w Tobie, żyjąc i czując 

to co Ty. Uwielbiam Ciebie, który zrodziłeś mnie od nowa, który przemieniłeś 

wszystko co moje i sprawiłeś, że zaistniałam w Twojej rzeczywistości, w Two-

im świecie, w Twoim bycie. Pojawiłam się dzięki Tobie. Uwielbiam Ciebie, 

który sprawiłeś, że zniknęłam całkowicie dla tego świata, dla samej siebie. Ty 

sprawiłeś, że wszystko nabrało innego wyglądu i stało się prawdą i realizacją 

Twoich odwiecznych planów. Uwielbiam Ciebie, Który jesteś, byłeś i będziesz.  

Bądź uwielbiony, który jesteś w każdym sercu. Bądź uwielbiony Ty, który 

rozjaśniasz każdą duszę. Bądź uwielbiony, który przyszedłeś do dusz najmniej-

szych, aby w łonie Matki, pod Jej sercem rozwijać się i narodzić się, aby dać 

nowe życie każdej najmniejszej duszy. Bądź uwielbiony w tym cudzie Twojego 

życia, które już jest w każdej duszy najmniejszej, w tym tętniącym życiu, 

w tym bijącym sercu, które jest w każdej duszy najmniejszej. Bądź uwielbiony 

w tej rzeczywistości, której nie da się opisać słowami, a która już jest i wypeł-

nia dusze najmniejsze. Bądź uwielbiony.  

Proszę, niech Twoja obecność rozlewa błogosławieństwo na ich życie, na 

ich bliskich, na nich samych, a to błogosławieństwo niech zbliża ich do Ciebie, 

niech jeszcze bardziej otwiera dusze na Ciebie. Niech sprawi, że znikną ściany 
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dusz, aby każda dusza najmniejsza cała zatopiła się w Tobie. Udziel nam swego 

błogosławieństwa. 

 

Refleksja 

 

Mówiąc po ludzku – jesteśmy wybrańcami losu, szczęściarzami, wygrali-

śmy los na loterii. Bóg obdarza nas tak wielkimi łaskami, Bóg obdarza nas tak 

wielkim swoim błogosławieństwem. W tak wspaniały, cudowny sposób prowa-

dzi nasze dusze i otwiera przed nami swój Świat Ducha. Otwiera nasze oczy, 

otwiera nasze uszy, byśmy mogli przejrzeć, byśmy mogli usłyszeć, byśmy mo-

gli poruszać się w prawdziwym świecie, w wiecznym świecie, a nie w świecie, 

który skończy się, jest złudzeniem, który trwa tylko chwilkę.  

Niech w naszych sercach zrodzi się wielka wdzięczność Bogu za to co 

czyni wobec nas, naszej wspólnoty. Niech w naszych sercach będzie nieustanne 

dziękczynienie. Nie traktujmy tych darów, tych łask jako czegoś, co się nam 

należy, ponieważ na to wszystko niczym sobie nie zasłużyliśmy, bo nie byliby-

śmy w stanie nawet na najmniejszą cząstkę tych łask zasłużyć. Płyną one 

z Miłości. Okazujmy Bogu wdzięczność w swoich sercach, stale dziękujmy. 

Niech nasze serca nieustannie trwają przed Bogiem w pokornym uniżeniu dzię-

kując, wielbiąc, wysławiając Boga. Bo niejedno serce, niejedna dusza pragnę-

łaby widzieć i słyszeć to, co my widzimy i słyszymy. Niejedna święta dusza 

pragnęłaby tak otrzymywać, jak my otrzymujemy. Niejedna dusza poniosła 

ogromne cierpienia, by doświadczyć to, co nam dane jest za darmo. 

Tak więc, nie zmarnujmy tak wielkich darów poprzez brak wdzięczności 

w swoim sercu, poprzez lekceważenie, traktowanie jako czegoś zwykłego, co 

się nam należy. Wdzięczność nasza pobudzać będzie Boże Serce do jeszcze 

większej hojności, jeszcze bardziej będzie to Serce otwierać. I chociaż prawie 

nic z tego nie rozumiemy i prawie niczego nie dostrzegamy, to z wiarą dzię-

kujmy za nieskończoność łask, to ufnie swoje serca nakłaniajmy do dziękczy-

nienia, bo nigdy nie będziemy dziękować za dużo. Bóg jest hojniejszy od na-

szego dziękczynienia. Zatem – nigdy za dużo uwielbienia Boga. 

Niech Bóg i Matka Najświętsza błogosławią nas – w Imię Ojca i Syna 

i Ducha Świętego. 
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„Naraz ukazał mu się anioł Pański” (Sdz 13,2-7.24-25a; Łk 1,5-25).  

(19 grudnia 2012 r.) 

 

Witam was, Dusze Najmniejsze!  

Dzisiejsze słowa z Pisma Św. mówią o wydarzeniach niezwykłych (Sdz 

13,2-7.24-25a; Łk 1,5-25). Pokazują sceny, w których posłaniec Boży przynosi 

pewną wiadomość człowiekowi. To spotkanie z Aniołem zdaje się być dla 

człowieka czymś cudownym, niespotykanym, wręcz wprowadza w zadziwie-

nie, w zachwyt, a czasem nawet w przestrach. Jednak jest ono spotkaniem 

z kimś, kto przynosi wieść od samego Boga, bowiem Anioł przemawia zawsze 

w Jego imieniu. Podobnych spotkań z wysłannikami Boga, jak to ukazują nam 

karty Pisma św., było więcej, a reakcje poszczególnych osób na nie były różne. 

Gdybyśmy przyjrzeli się i porównali reakcje różnych osób na te spotkania 

z Aniołami, moglibyśmy zobaczyć, iż najpełniejsze spotkanie, które przyniosło 

pełnię Bożych łask, to spotkanie Anioła Gabriela przychodzącego do Maryi, by 

zwiastować Jej niezwykłą, wspaniałą Nowinę. Usposobienie i przygotowanie 

serca do takiego spotkania z Aniołem jest bardzo ważne, bowiem od niego za-

leży na ile człowiek przyjmie tę niezwykłą prawdę, niezwykłą wiadomość od 

Boga.  

Choć spotkania z Aniołami nie należą do zbyt częstych, to spróbujmy dzi-

siaj my sami przygotować się na takie właśnie spotkanie. Już niedługo bowiem 

będziemy uczestniczyć w wydarzeniach niezwykłych, a serca nasze powinny 

być przygotowane do właśnie tych wydarzeń. Wracając do dzisiejszych czytań 

zauważamy, że reakcja człowieka na omawiane tu spotkanie może być bardzo 

różna. I tak Zachariasz nie dał wiary: „Po czym to poznam? Bo ja jestem już 

stary i moja żona jest w podeszłym wieku” (Łk 1,18). Tak po ludzku rzecz bio-

rąc nie ma co się dziwić. Starszy człowiek, już właściwie u schyłku życia, sły-

szy wiadomość, że zostanie ojcem. Ponosi niejako konsekwencje swojego bra-

ku wiary pozostając od tej pory niemy aż do chwili narodzin syna. Natomiast 

Matka Samsona dała wiarę usłyszanym słowom. Pełna radości poszła do męża, 

aby przekazać mu tę wspaniałą wiadomość (por. Sdz 13,6). Spotkania z Anio-

łami doświadczyli również pastuszkowie (por. Łk 2,8-14). Oni napełnieni rado-

ścią, zabrali ze sobą to, co mieli i przyszli do Jezusa, aby złożyć Jemu dary. 

Przyjęli z wiarą tę niezwykłą wieść. Podobne spotkania z Aniołami miały też 



50 

 

inne osoby, chociażby prorocy. I także oni w tych spotkaniach doświadczali 

różnych rzeczy; byli niekiedy wręcz przymuszani przez Anioła do wiary, lub 

poprzez jakieś doświadczenie, jakieś wydarzenie przyjmowali autentyczność 

spotkania z Aniołem. Człowiekowi bowiem trudno jest niekiedy uwierzyć 

w takie spotkanie i w przekazaną niezwykłą wiadomość pochodzącą z Nieba.  

W tych dniach każdy z nas powinien być przygotowany na to, że Bóg pra-

gnie przekazać nam Dobrą Nowinę; że Bóg pragnie powiedzieć nam o swojej 

wielkiej miłości i o Darze wypływającym z Jego miłości. Każdy z nas już jakiś 

czas żyje na ziemi i nasze serca przyzwyczaiły się do obchodzenia Świąt Boże-

go Narodzenia, do czytanych w świątecznej liturgii Ewangelii. Znamy na pa-

mięć, co po kolei się dokonywało. Dobrze byłoby, abyśmy swoje serca nieco 

odświeżyli, aby zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, które będziemy 

przeżywać, mogły być przeżyciem nowym, niezwykłym wydarzeniem, spotka-

niem z cudowną Nowiną, jaką usłyszymy; aby mogły być wielkim zadziwie-

niem i pójściem do Betlejemskiej Groty, by zobaczyć Bożą Dziecinę.  

Prośmy więc, by Bóg nasze serca przygotował do takiego spotkania 

z Aniołem, który przyjdzie, aby obwieścić nam wiadomość niezwykłą. Przygo-

tujmy swoje serca, które być może jeszcze do tej pory pozostają jakby w uśpie-

niu. Trudno sercu cieszyć się i doświadczać niezwykłości wydarzenia, kiedy 

jest ono przykryte kurzem, kiedy po raz kolejny przeżywamy te Święta, znając 

cały ich przebieg na pamięć, będąc do ich przeżywania przyzwyczajonymi. 

Dobrze by było prosić Boga, aby dał nam prawdziwie dziecięce spojrzenie na 

tegoroczne Święta, aby dał nam świeżość spojrzenia. Aby to, co jest naszym 

doświadczeniem odeszło gdzieś na bok i byśmy mogli przyjąć wiadomość 

o Bożym Narodzeniu jako nową, tak jak pierwszy raz w życiu; by nasze serca 

były rozgrzane tą wiadomością, wręcz rozgorączkowane; abyśmy słysząc wia-

domość o Bożym Narodzeniu pobiegli do Groty w Betlejem; aby była w nas 

ciekawość, radość, zadziwienie, zachwyt. Abyśmy rozważali w sobie, jak to 

możliwe: Bóg, Stwórca zszedł na ziemię!  

Starajmy się w ten sposób przygotować swoje serca, by oczekiwały wyda-

rzenia niezwykłego, jedynego w historii. Nie było i nie będzie takiego wyda-

rzenia. Jeden raz Bóg rodzi się na ziemi, przychodzi, by zbawić wszystkich. 

I my możemy w tym uczestniczyć. Możemy uczestniczyć w wydarzeniu, które 

dokonuje się w świecie ducha, które staje się. Tu nie chodzi o to, żeby wspomi-
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nać czasy, które 2000 lat temu miały miejsce. Tu chodzi o to, by swoje serce 

otworzyć i wejść w wydarzenia, które w Duchu dokonują się teraz i uczestni-

czyć w tych autentycznych Narodzinach Jezusa. By zobaczyć zstępujących 

Aniołów z Nieba, którzy będą śpiewać Bogu, którzy będą wyśpiewywać „Ho-

sanna”; aby usłyszeć Anioła, który bezpośrednio do nas przyjdzie i powie nam: 

„Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całe-

go narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest 

Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte 

w pieluszki i leżące w żłobie”  (Łk 2,10-12). 

Zostało niewiele czasu. Jeśli będziemy prosić Boga o tę otwartość naszych 

dusz, doświadczymy tej otwartości. Jeśli będziemy prosić o to, by spotkać się 

z Aniołem zwiastującym wieść niezwykłą, doznamy tego spotkania. Trzeba 

modlić się z wiarą. Trzeba swoje serce w wielkiej pokorze oddać Bogu, pro-

sząc, by On je przygotował. Przeżywamy w tych dniach Nowennę do Dzieciąt-

ka Jezus, kogóż jak nie Jego możemy prosić - samego Boga - o dar otwartości 

duszy na świat duchowy; o wejście w ten świat, w wydarzenia najważniejsze 

w historii ludzkości. Już nie przez pośredników, ale wprost do Jezusa możemy 

kierować swoją prośbę, aby On usposobił nasze serca do niezwykłego spotka-

nia, do otwartości na tę niezwykłość, na ten cud. Aby Narodziny Boga nie były 

czymś zwykłym, powszednim, ale by były dla nas przeżyciem cudownym, je-

dynym w swoim rodzaju. Aby nasze dusze prawdziwie spotkały się z Aniołem, 

a potem spotkały się z samym Jezusem. I abyśmy prawdziwie przeżywali to 

spotkanie z Niemowlęciem. Abyśmy oddawali pokłon, abyśmy składali dary, 

będąc w tłumie, będąc z pastuszkami, będąc z mędrcami i będąc z wieloma 

innymi osobami, które przychodziły do Świętej Rodziny, by zobaczyć, by od-

dać cześć, by podarować coś maleńkiemu Jezusowi. A dary te od zwykłych 

prostych ludzi były bardzo zwyczajne, jednak dawane wprost z serca, a więc 

były pełne miłości. Dlatego miejsce, w którym mieszkał Jezus, Maryja i Józef 

przepełnione zostało miłością, nie tylko tą promieniującą od Jezusa, ale rów-

nież tą, którą przynosili ze sobą ludzie, chcąc oddać pokłon Bogu. 

Ważnym jest, aby nasze serca z wiarą przygotowywały się na to wydarze-

nie. Z wiarą! Aby już żyły tym wydarzeniem, aby już niecierpliwie czekały. 

Ważnym jest, aby serca były ciekawe tego wydarzenia, w jaki sposób się ono 

dokona? Jak to możliwe, że będzie Anioł zwiastował niezwykłą wiadomość? 
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Ważnym jest, byśmy oczekiwali, pragnęli, prosili. Byśmy w swoim sercu pie-

lęgnowali Jezusa, który pragnie narodzić się we wszystkich sercach. A nasza 

otwartość na świat duchowy, na to wydarzenie, nasze przeżycie tego wydarze-

nia niezwykłego będzie procentowało wielką łaską na cały Kościół. To prawda, 

w ogromnym stopniu dotknie naszych serc. Ale abyśmy mogli promieniować tą 

obecnością Boga na innych, najpierw nasze serca muszą być szczególnie do-

tknięte. Tak przecież działo się ze Świętymi, którzy najpierw sami doświadczali 

spotkania z Bogiem. Potem, kiedy mocno doświadczyli Boga, kiedy zostali 

przemienieni tym spotkaniem, żyjąc Bogiem mogli Żywego Boga nieść innym. 

I promieniują Bogiem, choć dawno na ziemi ich już nie ma, są w Niebie, to 

nadal Żywy Bóg w ich duszach rozlewa łaski na cały świat. A więc ci Święci 

żyjący niekiedy setki lat temu, jeszcze teraz mają wpływ na życie Kościoła, 

życie dusz w Kościele.  

Więc i my starajmy się otworzyć serca. Uwierzmy, że tak niezwykłe spo-

tkania opisywane w Piśmie Św., opisywane również przez Świętych, spotkania 

z Aniołami zwiastującymi niezwykłą wiadomość, rzeczywiście dokonują się 

i w naszym życiu też mogą mieć miejsce. Te spotkania z Aniołami zawsze 

zwiastują wiadomość, która przemienia życie osoby spotykającej Anioła. Te 

spotkania pozostawiają ogromne znamię na duszy człowieka. Zapragnijmy 

takiego spotkania i uwierzmy, że każdy z nas może doznać takiego spotkania. 

Bóg pragnie do każdego z nas przyjść, rodząc się na sianie i chce przekonać 

każdego z nas o tym wydarzeniu, że jest realne, prawdziwe, że naprawdę przy-

chodzi na ziemię. Do nas. Czyni to na różny sposób. Coraz to nowe pomysły 

rodzą się w Jego Sercu pełnym miłości, by przekonać ciebie, że On się narodzi 

dla ciebie. Ze względu na ciebie rezygnuje z Nieba, abyś ty był szczęśliwy, 

abyś mógł poznać Boga. I żebyś mógł doświadczyć Jego bliskości i żebyś po-

kochał Go tak bardzo, by zapragnąć pójść za Nim ku wieczności.  

Dzisiaj swoje serca złóżmy na Ołtarzu, prosząc, by sam Jezus przygotował 

je na to niezwykłe spotkanie, na niezwykłą wiadomość, by rozbudził w nas 

ciekawość, pragnienie spotkania, by rozbudził w nas otwartość na Boże Naro-

dzenie, byśmy zapragnęli, zatęsknili, byśmy czekali z niecierpliwością, by dał 

nam wiarę, iż dokona się to, a my będziemy w tym uczestniczyć. 
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Modlitwa 

 

Jezu mój umiłowany! Uwielbiam Ciebie! Obdarzasz tak wielką miłością 

każdą duszę. A dusza nie jest w stanie nawet sobie tego wyobrazić. Tak ułomną 

jest dusza, że nie potrafi docenić Twojej miłości, nie zna jej wartości. Uwiel-

biam Ciebie Jezu w Twojej miłości, która wylewa się na każdego z nas z białej 

Hostii. Uwielbiam Ciebie obecnego w Najświętszym Sakramencie. Uwielbiam 

Ciebie Boże, Stwórco ukryty pod Postacią maleńkiego białego kawałka Chleba. 

Uwielbiam Ciebie i kocham!  

Jesteś mi Boże tak bliski. Oczami wiary widzę Ciebie Boga, choć Postać 

Twoja niepozorna, choć tak zwyczajna, to moje serce czuje niezwykłość Obec-

ności Twojej; to moje serce kłania się Tobie do samej ziemi; to moje serce od-

daje Ci cześć. Bo nawiedziłeś swój lud, bo przyszedłeś, bo jesteś cały czas ko-

chając, rozlewając miłość; cały czas zbawiając. Uwielbiam Ciebie Boże! 

Uwielbiam Ciebie, Święta Hostio! Uwielbiam Ciebie, Żywy Boże! Uwiel-

biam Ciebie, Najświętsza Eucharystio! Uwielbiam Ciebie, Święty Chlebie! 

Uwielbiam Ciebie, Baranku Najświętszy! Uwielbiam Ciebie, Ofiaro Miłości! 

Uwielbiam Ciebie, Cudzie nad cudami! Uwielbiam Ciebie, Serce Boga! Uwiel-

biam Ciebie, Jezu Chryste! Uwielbiam Ciebie! Kocham Ciebie Jezu ukryty w 

Najświętszym Sakramencie! Kocham Ciebie żywą miłością, czułą miłością 

i pragnę tulić Ciebie do mojego serca. W Tobie Hostio widzę prawdziwego 

Boga, widzę Jezusa i kocham Ciebie Boga osobowego. Uwielbiam Ciebie Ho-

stio, Święty Boże! 

Mój umysł niewiele rozumie, ale serce tak wiele czuje, doświadcza. O Pa-

nie mój! Jakże Ci podziękuję za to zrozumienie, Kim jesteś; za to przejrzenie, 

Kim jesteś w Hostii; za to poznanie. Jakże Cię uwielbię za cudowne światło w 

duszy mojej, za Twoje przyjście; za to, że jesteś. Niczym są ludzkie słowa, 

niczym są ludzkie uczucia, niczym jest wszystko, co ludzkie, a tak bardzo 

chciałabym Ciebie uwielbić, podziękować. Doświadczam od Ciebie tak wiel-

kiej miłości, że nie ogarnia jej umysł, nie mieści się w ludzkich pojęciach. A im 

bardziej pragnę Tobie dziękować i Ciebie wielbić, tym bardziej doświadczam 

jeszcze większej Twojej miłości. Im bardziej moje serce odczuwa wdzięczność 

do Ciebie, tym większą miłość wlewasz na mnie. O Panie mój! Jakże Ci po-

dziękuję za Ciebie, który jesteś we mnie. Przyszedłeś pod zwykłą, małą posta-
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cią Hostii, a jakże święty, jakże wielki, potężny, pełen mocy, cały nieogarnio-

ny. Uwielbiam Ciebie, Boże, który wypełniasz moją duszę całą i w którym 

mogę zniknąć, cała zanurzyć się i przemienić się w Ciebie. Uwielbiam Ciebie 

Boże! 

Twoje przyjście Jezu na Ołtarz i przyjście do serca jest największym da-

rem. Jest łaską, jest błogosławieństwem Twoim dla duszy. Jednak nasze dusze 

bardzo mocno doświadczają własnej słabości, więc potrzebują znaku Twego 

błogosławieństwa. Prosimy więc, abyś pobłogosławił każdego z nas, by wiara 

w nas wzrosła, ufność; byśmy mieli siły aby trwać u Twoich stóp przez cały ten 

czas aż do następnej Eucharystii. Byśmy pamiętali o Tobie, radowali się Twoją 

obecnością w duszy, uwielbiali Ciebie Boże, Hostio! Pobłogosław nas.               

 

Refleksja 

 

Spotkanie z Aniołem, wysłannikiem Boga zawsze owocuje. W życiu Ma-

ryi ten owoc był najdoskonalszy. Każdy z nas może doświadczać owoców, jeśli 

otwiera się na Boże Słowo, naukę, przesłanie; jeśli otwiera się na tych, którzy 

niosą Bożą wieść, doświadczać może w swoim życiu wielkich owoców. Dlate-

go trzeba prosić Boga o to, aby serce otwierało się na Bożych posłańców. Co 

prawda, tak niezwykłe wydarzenia nie dokonują się codziennie, a jednak dusza 

ufna, wierna, pełna miłości może doświadczać takich spotkań. Bóg przemawiać 

będzie do duszy poprzez pośredników lub sam, by obwieszczać jej Dobrą No-

winę. Nie zamykajmy się na Dobrą Nowiną, którą Bóg pragnie obwieścić każ-

demu z nas! Nie zamykajmy się na Bożych posłańców! Wszystko to, o czym 

czytamy w Piśmie św., o czym czytamy w życiorysach Świętych, to prawda, to 

życie, którego i my doświadczać możemy. Trzeba się otworzyć na świat du-

chowy. Błogosławię was – w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 

 

Bóg pragnie prawdziwego narodzenia w naszych duszach 

(20 grudnia 2011) 

Dusze Najmniejsze!  

Dziś nadal pragniemy mówić o nieskończonej hojności Bożego Serca, 

o cudownej Jego miłości i o tym w jaki sposób Bóg tę miłość wyraża.  
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Anioł pozdrawiając Maryję powiedział: Pełna łaski. To określenie, jakże 

głębokie należy dobrze rozumieć. Otóż, Bóg stworzył duszę Maryi w sposób 

cudowny, uczynił ją wolną od grzechu. Zatem Jej dusza od początku, przez całe 

życie ziemskie była, według zamiarów Boskich, niczym nieskażona. Nasze 

dusze zawsze są skażone grzechem. Zatem nie mogą mieć tego piękna jaki Bóg 

im nadaje stwarzając, bowiem grzech niejako zasłania to piękno, czyni rysę na 

tym pięknie. Skaza grzechu pierworodnego sprawia, iż dusze nasze nie mogą 

być doskonale piękne tak, jak stworzył je Bóg. W przypadku Maryi Bóg stwo-

rzył Ją wolną od grzechu. Zatem dusza Maryi nieustannie była taką, jaką chciał 

ją mieć Bóg. A że jest największym Stwórcą i Panem wszelkiego piękna, to 

uczynił ją przecudowną. To Jego wola, Jego zamysł, Jego plan. Z każdą chwilą 

życia dusza Maryi jeszcze bardziej nabierała blasku i piękna, bowiem żyjąc 

odpowiadała nieustannie na Bożą miłość, na Bożą wolę mówiąc tak w każdej 

chwili codzienności. I to nadal formowało Jej duszę, czyniąc ją jeszcze pięk-

niejszą. I tak uformowaną, piękną duszę zamieszkał Bóg, jednocząc serce Ma-

ryi ze Swoim.  

Zatem życie Maryi było ciągłym jednoczeniem się z Bogiem. To jedno-

czenie się z Nim sprawiało, że dokonywała się nieustanna przemiana Maryi 

w Miłość. Każda cząstka Jej jestestwa, każda cząstka Jej duszy, Jej ciała była 

przemienia nieustannie w Miłość. A to sprawiało znowu, iż Bóg jeszcze bar-

dziej zachwycał się pięknem duszy i jeszcze bardziej otwierał swoje Serce, 

i hojnie obdarzał Maryję łaskami. Kiedy Maryja cała została przygotowana, 

przemieniona, Bóg uznał, iż Dzieło jest już doskonałe, rozlał całą swoją łaskę 

nad Maryją. Można to porównać do szerokiego otwarcia drzwi wielkiego pała-

cu pełnego złota, w którym to złocie Maryja została zanurzona. To złoto wy-

pełniło Ją i w tym złocie zniknęła. A więc Bóg cały otworzył się przed Nią 

i wszystko co było Jego, należało do Maryi. To niezwykłe obdarowanie, nie-

zwykłe otwarcie się Boga przed ludzką maleńką duszą. Gdyby nie doskonałość 

duszy, którą przecież On sam stworzył i uformował, gdyby nie przebóstwienie 

tej duszy i ciągłe jednoczenie z miłością Boga, Maryja nie potrafiłaby przyjąć 

takiego daru, Pełni samego Boga.  

Tak więc chwila Zwiastowania, to moment, kiedy Bóg uznał, że dusza 

Maryi jest już uformowana i jest w stanie przyjąć Jego Pełnię, całą Jego miłość, 

całą Jego dobroć, cały Jego pokój, całą mądrość, całe miłosierdzie, całe błogo-
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sławieństwo. Pełnię Łaski. I dokonało się zjednoczenie jak żadne inne przedtem 

i żadne inne potem. Człowiek nie potrafi ani sobie tego wyobrazić, ani pojąć. 

Bóg, który jest nieskończoną Mądrością, nieskończoną Mocą, doskonałą Miło-

ścią, kryształową Czystością, Świętością, tym wszystkim obdarzył duszę jedno-

cząc się z nią w pełni. Tylko pełne zjednoczenie mogło zrodzić Syna. Ta cu-

downa chwila, najwspanialsza, nie do opisania, można powiedzieć, iż dopełniła 

tego formowania Maryi, duszy ludzkiej. Maryja żyła nadal jako człowiek, ale 

zjednoczenie prawdziwie niebiańskie, Boskie - słowo „cud” jak najbardziej 

pasuje do tego wydarzenia, to co niemożliwe – stało się. Dzięki Pełni, jaką 

została obdarzona, chwilę wcześniej mogła przyjąć Jezusa. Jej ludzkie ciało 

i ludzka dusza nie zostały zabite tą Mocą dzięki wcześniejszemu formowaniu, 

przygotowaniu, napełnieniu Bogiem, dzięki przemianie. Gdyby serce nie było 

przygotowane moc Bożą, nieskończoność Miłości, byłyby zbyt wielkie, by 

serce Maryi, Jej dusza to wytrzymały.  

Człowiek w swojej małości, w swojej próżności i pysze często od Boga 

żąda znaku, chciałby doświadczać różnych niewytłumaczalnych po ludzku 

zjawisk, które dotyczą świętych. Ale nie rozumie, że do tego potrzeba przygo-

towania duszy. Inaczej, to co jest łaską może zamienić się zupełnie w coś inne-

go, odwrotnego. I nie będzie błogosławieństwem dla duszy. Bóg wie komu jaką 

łaskę dać. Jednocześnie Bóg posyła Maryję do dusz, takich jak nasze, aby po-

mimo braku przygotowania mieć jak najbliżej swoje dzieci. Wie, że za pośred-

nictwem Maryi może być bardzo blisko każdej duszy nie narażając jej na swoją 

Moc, która może zabić duszę. Między innymi dlatego na początku Maryja pro-

siła nas, byśmy zaprosili Ją do wspólnego oczekiwania na Boże Narodzenie, 

bowiem Bóg pragnie prawdziwego narodzenia w naszych duszach. Bóg pragnie 

zrodzenia swojego Syna w nas. Wie, że małość naszych dusz sprawia, iż nie 

możemy, nie potrafimy, nie jesteśmy w stanie przygotować się do końca wła-

ściwie na to spotkanie z Bogiem. Wie, że dużo nam jeszcze brakuje do tej do-

skonałości świętych, ale chce być blisko ciebie, twojego serca, bo cię kocha. 

Pragnie ci dać swoją bliskość, pragnie ci dać siebie, a Maryję uczynił Pośred-

niczką pomiędzy Niebem a ziemią, przygotowując tak jak mówiliśmy wcze-

śniej, do tego.  

Maryja mieszka w tobie, oczekując z niecierpliwością na to cudowne Ob-

jawienie Boga, na tę Światłość, która wypełni serca ludzkie i całą ziemię, na-
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pełniając je błogosławieństwem, na nowo dając życie i czyniąc pokój na ziemi. 

Dlatego nie zapominajmy o Matce, która w nas mieszka. Nieustannie zapra-

szajmy Ją, aby mogła nam dać Syna. Aby poprzez Jej pośrednictwo mogło 

dokonać się to cudowne zjednoczenie naszych dusz z Bogiem. Aby mogło do-

konać się to, co niemożliwe, bo nie jesteśmy duszami doskonałymi. Aby Mary-

ja mogła otworzyć przed nami ten niepojęty Świat, w którym Ona żyje, w któ-

rym żyje Bóg, święci, aniołowie, abyśmy mogli przejrzeć na oczy, aby nasze 

uszy nie były tak głuche. Aby Jezus mógł być szczęśliwy w nas.  

Módlmy się, aby serca nasze otwierały się, pragnęły, tęskniły, zapraszały. 

Aby ich doświadczeniem stało się to niepojęte spotkanie z Chrystusem, aby 

mogły doświadczyć Boskich narodzin, i aby przemienione Boską Obecnością, 

rozpoczęły same nowe życie. Złóżmy dzisiaj przed Bogiem swoje serca prosząc 

o to, Niech Maryja modli się wraz z nami. 

 

Modlitwa 

 

Bądź uwielbiony, Boże, który przychodzisz do każdej duszy i obdarzasz 

całym sobą. Bądź uwielbiony, że czynisz to stale, za każdym razem dając siebie 

w pełni. Bądź uwielbiony za cud łaski, którą obdarzasz w każdej Komunii 

świętej. Bądź uwielbiony w niezgłębionej tajemnicy Twojego przyjścia do 

dusz. Bądź uwielbiony w nieskończonej miłości, która skłania Ciebie do tego. 

Bądź uwielbiony w miłosierdziu Twoim, które każe Ci stale przychodzić do 

ludzkich serc. Bądź uwielbiony w cudownej tajemnicy Twojej obecności, bo 

ani umysł ludzki, ani anielski nie pozna do końca tego cudu. Bądź uwielbiony 

w pięknie jakie nadajesz duszy swoją obecnością. Bądź uwielbiony w przemia-

nie, której dokonujesz w duszy. Bądź uwielbiony w tym, co nie da się wysłowić 

słowami, a co staje się na ludzkich oczach. Panie mój, jakże oczy ludzkie są 

ślepe.  

Bądź uwielbiony niepojęty Boże. Jak cudowny jest Twój Świat, jak pięk-

ny. Pomóż nam zobaczyć, otwierać się na to piękno. Pomóż duszom ludzkim 

doświadczać tego cudu Twojej obecności. Pomóż sercom przeczuwać Twoją 

obecność. Ja wiem, nie da się tego pojąć. Wiem, Boże, umysł ludzki chce 

wszystko zaszeregować, ponazywać, poukładać, a to jest ponad ludzkie możli-



58 

 

wości. A jednak możesz dać tę łaskę, że człowiek sercem doświadczać będzie 

Ciebie, Twojej obecności, choć niekoniecznie rozum będzie wszystko rozumiał.  

Proszę, daj naszym duszom łaskę, aby doświadczały Twojej obecności w 

swoich sercach teraz, gdy Maryja jest w nich i oczekuje Twoich narodzin. Pro-

szę, daj im tę łaskę, aby czuły w sobie nowe życie, które już niedługo Maryja 

złoży w nich. Proszę, otwórz te serca, dotknij swoją łaską, aby zapragnęły tego 

spotkania z Tobą, takiego jak jeszcze nigdy dotąd. Proszę, niech Twoja łaska 

ukształtuje ich przygotowując na te Święte Narodziny.  

Proszę, pobłogosław nas, Boże. 

 

Refleksja 

 

Maryja niesie każdemu z nas cudowne Światło, które Ją wypełnia całą. 

W każdym z nas rodzi Jezusa. Każdego z nas przygotowuje do tego wielkiego 

wydarzenia, ale potrzeba naszego zaangażowania serca, by przyjąć, by do-

świadczyć, by zakosztować owoców. Serca ludzkie przyzwyczaiły się. Co roku 

Kościół obchodzi Boże Narodzenie i stało się to zbyt powszednim doświadcze-

niem, świętem, jak każde inne. Przecież to jedyne wydarzenie. Nie ma takiego 

drugiego i za każdym razem możemy w tym wydarzeniu uczestniczyć. Tylko 

raz Bóg począł się pod sercem ludzkim. Tylko raz narodził się. I świat cały 

doświadczał tych narodzin, a nas Bóg zaprasza do tego wydarzenia. Nie zapra-

sza nas do wspomnień. To nie są urodziny tak jak każde inne. To są Narodziny 

Boga. Rodząc się, odrodził cały wszechświat. Napełnił cały świat nadzieją. 

I wszystko radośnie zadrżało, oczekując Króla, Zbawiciela.  

Czy twoje serce też zadrży? Proś o to. Proś, by Duch Święty dotykał cie-

bie. Proś, by to Boże Narodzenie nie było zwykłym, jak każde inne, ale abyś 

zapamiętał je na całe życie. Aby było jedyne dla ciebie. Abyś ty prawdziwie 

przywitał Nowonarodzonego Syna Bożego.  

Od nas zależy dużo. Bóg udziela nam łaski, my zapragnijmy otworzyć się 

na nią. I prośmy, aby ta tajemnica Bożych narodzin, w której uczestniczy Mary-

ja była również naszą, naszym doświadczeniem, przeżyciem, doznaniem. 
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„Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego”                                                  
(Łk 1,26-38).  

(20 grudnia 2012 r.) 

 

Witam was, Dusze Najmniejsze!  

Dziecię, które się narodzi nazwane zostanie Synem Bożym. Będzie Świę-

tym, który przyniesie odkupienie całej ludzkości, który wyzwoli wszystkich 

z niewoli grzechów, który królować będzie po wieczność. Taką perspektywę 

przedstawił Anioł. Takie słowa przekazał od samego Boga (por. Łk 1,26-38).  

Zapowiedź Boża była niesłychana. Jeśli spróbowalibyśmy zagłębić się 

w te słowa, w całą tę sytuację, w to wydarzenie, doszlibyśmy do pewnego miej-

sca i dalej nie potrafilibyśmy już zrobić kroku naprzód. Stwierdzilibyśmy, że to 

jest zbyt trudne, że nasz umysł nie jest w stanie iść dalej, by rozważać tę nie-

zwykłą tajemnicę. Nasze serce poczułoby niezwykłego poruszenia, napełnienia 

Duchem Bożym, a ciało ogarnęłaby słabość, ponieważ ta tajemnica nie jest do 

objęcia, ogarnięcia przez człowieka, jest zbyt wielka. A jednak Bóg spełnia 

daną obietnicę i dokonuje się ona w obliczu świata. Jezus przychodzi. Przycho-

dzi poprzez ciało Najświętszej Dziewicy i przychodzi do ludzi. Bóg, którego 

nie można zobaczyć, objąć, który jest Duchem, przychodzi do człowieka 

w cielesnej postaci, aby człowiek mógł spotkać się z Bogiem. Nie dość na tym, 

aby mógł doświadczyć zbawienia.  

Oczekujemy na Boże Narodzenie. Wcześniej mówiliśmy o tym, iż mamy 

świadomie oczekiwać na niezwykłość tego wydarzenia. Mamy otworzyć duszę 

na spotkanie z Aniołem, który obwieści nam tę Nowinę. Dzisiaj idziemy dalej. 

Mamy nastroić swoje serca na niezwykłe spotkanie z Bogiem. W dodatku bę-

dzie to spotkanie w naszych sercach. Bóg przyjdzie do nas, w naszych sercach 

narodzi się dla świata. Bóg, Święty, Doskonały, Król, Władca całego świata 

w twoim sercu, abyś ty stał się Jego świątynią, Jego monstrancją, Jego świad-

kiem. Aby On mógł poprzez twoją osobę, tak jak przez Osobę Maryi, objawić 

się światu; objawić światu miłość, przynieść pokój, zbawić duszę.  

Skup się teraz na swoim sercu. Uświadom sobie, że twoje serce będzie 

świadkiem tak niezwykłego wydarzenia. Dokona się to w twoim sercu. Twoja 

dusza doświadczy tak niezwykłych nawiedzin. I dokona się to nie tylko ze 

względu na ciebie, dla ciebie, Bóg pragnie objawić się światu poprzez twoje 
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serce. Całemu światu, milionom ludzi. Bóg pragnie przynieść poprzez twoje 

serce miłość wszystkim ludziom. Chce błogosławić wszystkim ludziom na 

całym świecie poprzez twoje serce. Chce ratować ludzi poprzez twoje serce. 

Najpierw przyjdzie do ciebie. Twoje serce musi być gotowe. Pomyśl, w jaki 

sposób to serce jeszcze usposobić, jak przygotować, co uczynić, bowiem już 

niedługo do twojego serca zstąpi Król. Czy jesteś gotowy?  

To prawda, przez cały Adwent mieliśmy adorować Jezusa, mieliśmy pie-

lęgnować Go, teraz w sposób szczególny troszczymy się o maleńkiego Jezusa. 

Maryja również nosiła Jezusa pod swoim Sercem, cieszyła się, radowała, prze-

mawiała do Niego czule, modliła się do Boga. Ale to, co miało nadejść było 

jeszcze większym wydarzeniem, bowiem już nie tylko dla Maryi, ale dla świata 

miał się narodzić Bóg. Ona miała stać się w sposób ostateczny narzędziem tego 

wydarzenia. Maryja, dopóki nosiła Jezusa w sobie, On był Jej, dla Niej, ukryty 

w Jej wnętrzu. Był tylko Jezus i Maryja. Ale miała wypełnić to zadanie: dać 

światu, nie chować dla siebie. Dać światu! I świat miał się o tym dowiedzieć. 

Jak wielka to odpowiedzialność! Dopóki nosiłeś, nosiłaś w sobie, dopóki mia-

łeś, miałaś w sobie, to jeszcze nie było to tak wielkim przeżyciem, jak to, które 

ma nastąpić, bowiem masz doświadczyć objawienia się Boga w sobie dla świa-

ta. Autentycznie ma narodzić się. I twoje serce ma tego doświadczyć w nie-

zwykły sposób tak, abyś zapamiętał, zapamiętała na całe życie, abyś doświad-

czyła tej odpowiedzialności, iż od tej pory dajesz Go światu. I od tego, w jaki 

sposób dajesz Go światu, zależy na ile świat zobaczy Boga, doświadczy Go, 

poczuje, przyjmie.  

Oczywiście iż to, o czym mówimy jest trudne do przyjęcia, do zrozumie-

nia, do realizacji, lecz nie staraj się zrzucać tego na Świętych, że to oni byli do 

tego usposobieni, mieli łaski, błogosławieństwo Boże, mogli to czynić. Bowiem 

Bóg tak jak i Świętych, tak i ciebie do tego przygotował i czyni ostatnie przy-

gotowania. Tak jak i Święci, tak i ty byłeś krok po kroku prowadzony ku temu 

wydarzeniu. Nie od kilku dni, nie od trzech tygodni, do tego wydarzenia byłeś 

prowadzony od momentu twojego poczęcia. Sięgając jeszcze głębiej, pokolenia 

poprzednie były przygotowywane na twoje narodziny, abyś ty potem mógł w 

swoim wnętrzu doświadczyć zrodzenia Boga i zrodzić Go dla świata, dać Go 

światu. Przyjmij tę niezwykłą prawdę.  
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Czytasz Pismo św. Tam w wielu miejscach możesz przeczytać o rodowo-

dach, o przygotowaniach rodów na jakieś wydarzenie. Tam możesz czytać 

o niezwykłych wydarzeniach, zapowiedziach, Aniołach, o przenikaniu się świa-

ta duchowego z tym światem materialnym, ludzkim i o ingerencji świata du-

chowego w świat człowieka; o tym, że świat duchowy tak naprawdę jest o wie-

le ważniejszy i on decyduje o ludzkim losie, o ludzkim życiu; że świat człowie-

ka, materialny przeplata się z tym duchowym i jeśli otwiera się na ten świat 

duchowy zaczyna jaśnieć, uświęcać się, zbliżać się ku prawdzie, ku byciu 

prawdą, zaczyna być prawdziwy dopiero wtedy. Ty również zrozum, że twoje 

życie dopiero stanie się prawdą, prawdziwym życiem, gdy otworzysz się na 

świat duchowy i zaczniesz żyć tym duchowym światem. Nie materialnym, ale 

duchowym. Twój świat, twoje życie, twój byt musi być przenikany duchem, 

inaczej jest martwy, inaczej nie ma sensu.  

A więc daj się teraz przeniknąć Duchem, aby Duch Święty nastroił twoje 

serce na to wydarzenie. Aby Duch Święty przygotował twoje serce na przyjście 

Boga, na Narodziny Boga. Aby Duch Święty dał tobie wiarę tak mocną, abyś 

wierzył, że Jezus rodzi się w tobie i ty rodzisz Go dla świata. Aby Duch Święty 

wlał w twoje serce ufność, pokój i pokorę w przyjmowaniu tego niezwykłego 

wydarzenia. Abyś ty wiedział, jak jeszcze spędzić te ostatnie chwile przygoto-

wując się na Narodziny Boga. Aby Duch Święty rozradował ciebie, bo to, co 

ciebie spotka, uczyni ciebie największym szczęściarzem.  

Niech Duch Święty da ci zrozumienie tego szczęścia, jakie ciebie spotyka, 

aby uświadomił ci, jaki skarb Bóg składa w twoim sercu, jak wielkie ma do 

ciebie zaufanie. Jak wyróżnia ciebie spośród stworzenia i daje współudział 

w swoim planie Zbawienia. Zaprasza ciebie do uczestnictwa w nim. Nie jesteś 

w stanie zrozumieć wielkości tego wydarzenia, wielkości wyróżnienia, wielko-

ści umiłowania. To pojmiesz w wieczności. A teraz złóż swoje serce na Ołtarzu 

z ufnością, że Bóg dokona wszystkiego, a ty po prostu otwieraj serce i pozwalaj 

Bogu na wszystko.  

 

Modlitwa 

 

Uwielbiam Ciebie Jezu! W moim sercu jesteś ukryty. W moim sercu jest 

Twoje Życie. Ty jesteś we mnie. Uwielbiam Ciebie, Miłości moja! Uwielbiam 
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Ciebie, Słodyczy moja! Jesteś rozkoszą mojego serca, największą, najcudow-

niejszą słodyczą. Jesteś umiłowanym moim, ukochanym Oblubieńcem mojej 

duszy. Jesteś Życiem moim, Oddechem moim, niezaspokojoną Tęsknotą. Pra-

gnę Ciebie nieustannie i wypatruję Ciebie. Jesteś Słońcem najpiękniejszym. 

Jesteś wszystkim Jezu, bez Ciebie nie istnieję. Ty jesteś moje wszystko. Tylko 

dzięki Tobie żyję, tylko dzięki Tobie mam prawdziwe życie. Tylko Ty Jezu! 

Uwielbiam Ciebie! 

Jezu! Wybrałeś nasze serca, zapragnąłeś poprzez te serca przyjść do 

wszystkich ludzi. Przygotowujesz nas, abyśmy mogli świadomie przyjąć to 

niezwykłe wydarzenie i to niezwykłe posłannictwo. Pragniesz, abyśmy usposo-

bili swoje wnętrza na spotkanie z Tobą. Jednak wiesz, że nie potrafimy tego 

zrobić sami. Nasze wyobrażenia o tym, jak chcesz tego dokonać, jak to będzie, 

na czym ma polegać to zadanie odbiega bardzo od Twoich planów. Nie dora-

stamy Boże do tego wielkiego Dzieła. Oddajemy się Tobie pokornie, ufając, że 

Ty przygotujesz nas. Dajemy Ci siebie. Dajemy Ci prawo dysponowania nami. 

Czyń, co zechcesz, a my będziemy przyjmować wszystko z ufnością, z wiarą, 

że właśnie Ty pragniesz tego. Daj nam ku temu siłę, moc, daj nam tę ufność, 

daj nam tę wiarę. I przygotuj nas, bo bardzo chcemy, abyś narodził się w nas, 

abyś poprzez nasze serca narodził się dla świata. Jedynie trochę przeczuwamy, 

jak wielkie to Dzieło. Oddajemy się Tobie, a Ty pobłogosław nas i prowadź 

nas.  

 

Refleksja 

 

Zostało już naprawdę niewiele czasu. Trzeba się spieszyć, bo Dzieciątko 

pragnie się narodzić, bo Bóg pragnie objawić światu swoją miłość. Bo On pra-

gnie dać wszystko, co potrzebują nasze serca, aby przyjąć Światłość świata, aby 

przyjąć Pokój i Miłość i ją światu objawić. Cieszmy się, bo Bóg pragnie nam 

wszystko dać i w swym dawaniu jest bardzo hojny. Módlmy się, aby nasze 

serca były otwarte, by przyjęły pomoc Bożą w tych przygotowaniach. A potem, 

by prawdziwie Bóg objawił się w nas, objawił się światu, by prawdziwie naro-

dził się we wszystkich sercach na całym świecie. Módlmy się, byśmy potrafili 

w każdym momencie jednoczyć się z Bogiem, byśmy trwali nieustannie na 

modlitwie. Nieustannie, w akcie miłości. Byśmy nieustannie adorowali Jezusa 
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w swoim sercu. To jest ważne. Prośmy też Najświętszą Panienkę, by również 

modliła się o te łaski dla nas i upraszała błogosławieństwo każdemu z nas – 

W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 

 

Już jest ten czas, aby serce zajęło się tylko czekaniem 

(21 grudnia 2011) 

 

Dusze Najmniejsze!  

Wspólnie oczekujemy na ten szczególnie radosny czas, na to wydarzenie, 

które odmieni nas i odmieni ziemię. Wspólnie oczekujemy przygotowując ser-

ca, bo najważniejsze jest przygotowanie serc, usposobienie duszy, najważniej-

sza otwartość na Świat Duchowy.  

Moi kochani, to już niedługo, gdy Jezus zrodzony z Maryi będzie gościł 

w każdym z nas. Każdemu z nas Maryja przekaże Jezusa i każdy z nas będzie 

mógł wziąć Go w objęcia. To prawda, za pośrednictwem Maryi otrzymamy 

Jezusa, ale otrzymamy Go. I na ten czas już należy rozradować się. Już teraz 

nasze serca mogą z radością wypatrywać, z niecierpliwością i z miłością. Nasze 

serca powinny być czułe, wrażliwe na to przyjście, powinny już drżeć z nie-

cierpliwości.  

Serce Elżbiety, która nosiła Jana, było również wcześniej przygotowane 

i to serce było otwarte na Bożą miłość. To dlatego, gdy Maryja i Elżbieta spo-

tkały się, serce Elżbiety zadrżało z radości. I to jej serce wyczuło obecność 

Boga. Jej serce zrozumiało zachowanie jej syna w jej łonie. Gdyby jej serce nie 

było przygotowane, niczego by nie zrozumiała. I rozradowała się widząc Mary-

ję i poznając sytuację, w jakiej Maryja się znalazła, poznając, iż oto tak długo 

oczekiwany Mesjasz przyjdzie na ziemię.  

Nasze serca, jeśli są przygotowane, jeśli zapragnęły tego spotkania, to już 

zapraszając Maryję do swojego wnętrza mogą doświadczać Bożej obecności. 

Ta wrażliwość serca na obecność Boga bierze się najpierw z łaski, ale również 

z odpowiedzi duszy na łaskę. Jeśli zapraszaliśmy Maryję, jeśli zapraszaliśmy 

Jezusa, jeśli wyrażaliśmy pragnienie spotkania, tęsknoty za Nim, jeśli wołali-

śmy „przybądź Panie”, jeśli podejmowaliśmy wysiłek, by nieustannie wpatry-

wać się w Boga, by trwać w akcie miłości, to Bóg udzielił tej łaski i uwrażliwił 

nasze serca na swoją obecność. Zatem teraz możemy już być, jak takie małe 
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dzieci, które siedzą przy swojej mamie, mamie będącej w stanie błogosławio-

nym, które przytulają się do jej kolan i słuchają jej opowieści o braciszku, który 

ma się urodzić, które słuchają z wielkim zainteresowaniem jej słów, wychwytu-

jąc każde słowo schodzące z jej ust. Dzieci te czekają z radością. Dzieci te całe 

otwarte są na przyjście, na narodzenie ich braciszka. Maryja chciałaby, byśmy 

my byli takimi dziećmi, które już teraz siedzą u stóp swojej Mamy, wpatrując 

się w Nią czekają na Jezusa. Abyśmy my byli takimi dziećmi, które z wielką 

ochotą, z wielkim zainteresowaniem słuchają opowieści o Jezusie. Abyśmy 

poprzez to słuchanie już pokochali nowego Braciszka. Abyśmy z radością my-

śleli w jaki sposób będziemy się Nim zajmować, jak będziemy Mamie pomagać 

przy opiece nad Braciszkiem, w jaki sposób okażemy Mu miłość.  

Już jest ten czas, aby serce zajęło się tylko czekaniem, aby umysł zajął się 

tylko czekaniem, wszystkie myśli były skierowane na to oczekiwanie. Byśmy 

cali nastawieni byli na oczekiwanie, by cokolwiek czyniąc, myśleć tylko o jed-

nym. Serce, aby z tęsknotą wyglądało i pragnęło coraz bardziej, bardziej i bar-

dziej. Aby serce jeszcze bardziej wypełniało się miłością, bowiem chcemy 

przecież do serca przyjąć Jezusa. Niech będzie pełne miłością. O niczym już 

innym nie myślmy i nie troszczmy się o nic, bo jeszcze chwila, a Jezus będzie 

pośród nas. Ten wieczór, noc, jutrzejszy dzień  - czekajmy, bądźmy przy Maryi, 

byśmy razem mogli czekać, byśmy razem, do ostatniej chwili spędzili czas na 

usposabianiu serca, by przyjąć Światłość świata, odwieczną Prawdę, samego 

Boga. Byśmy mogli zachwycić się cudowną rzeczywistością tej Jednej Nocy 

w roku, Obecnością Boga. Nic, niech nic nie zajmuje naszych serc, bowiem 

wszystko inne jest naprawdę nic nie warte, nie ważne. A nasze przygotowania 

do jutrzejszej wieczerzy niech cechuje skromność. Abyśmy zajęli się tylko 

Bogiem, a nie troską o stół, bo on nie jest aż tak ważny. My mamy doświad-

czyć jutro uczty duchowej, mamy karmić się Bogiem, a reszta będzie na ubo-

czu.  

Składajmy swoje serca dzisiaj na ołtarzu jako dar dla przychodzącego Je-

zusa, jako serca, które pragną Go spotkać, pragną Go przyjąć. Niech Bóg 

uzdalnia je do jak największego otwarcia się na Jego Obecność. Niech Bóg 

otworzy oczy i uszy naszych serc na Jego przyjście. Niech Bóg dokona prze-

miany, by doskonale przygotowane mogły już jedynie wypatrywać Umiłowa-
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nego naszych dusz. A Maryja czeka wraz z nami i błogosławi nam w tym ocze-

kiwaniu. 

 

Modlitwa 

 

Moja Miłości! Ileż we mnie jest wzruszenia, gdy czuję Twoją obecność 

pod moim sercem, gdy czuję jak ruszasz rączkami, nóżkami. Ja czuję bicie 

Twojego serduszka. Moje Maleństwo, jak dobrze jest być matką i nosić swoje 

Dzieciątko w sobie. Jakże cudowny to stan, stan błogosławiony, kiedy dziecko 

i matka są jednym. Kiedy matka może doświadczać w tak niebywały sposób 

swojego dziecka, a dziecko doświadczać obecności swojej mamy tak blisko 

i czerpać z niej wszystko, życie. To niepojęte. Przecież to Ty jesteś Dawcą 

życia, ale zamieszkałeś we mnie, aby czerpać ze mnie. Mój umysł za mały jest, 

by poznawać te tajemnice. Jedno wiem – Jesteś! To jest pewność –Jesteś! Pod 

moim sercem, tak blisko. Tak blisko nie jest nikt inny, tylko Ty. Kocham Cie-

bie, moje Maleństwo. I czekam, aby móc zobaczyć Twoje oczka, Twój nosek, 

Twoje usteczka. Aby przytulić policzek do Twoich maleńkich policzków, aby 

dotknąć Twoich rączek, paluszków. Aby Ciebie przytulić, w swoich ramionach 

mieć, trzymać.  

O mój Jezu, jakże Ciebie kocham. Jakże tęsknię za Tobą, choć jesteś we 

mnie, to ja tęsknię. Pragnę zobaczyć, nacieszyć oczy Tobą. Moje Maleństwo, 

bądź jeszcze pod moim sercem, niech wypełnia się wola Boga, bo to On wie 

wszystko najlepiej. Będę czekać na Ciebie z wielką miłością, abyś narodził się 

w miłości, abyś przez miłość był przyjęty i od razu byś zanurzał się w miłości. 

Miłość. Ona będzie ciepłem dla Ciebie, domem Twoim, ona będzie światłem, 

dniem i nocą dla Ciebie. Miłość będzie dla Ciebie pieluszkami i ubrankami, 

pokarmem.  

Moje Maleństwo! Oczami serca już widzę Ciebie, już pieszczę Ciebie w 

moim sercu, już Ciebie kołyszę do snu i już śpiewam Tobie kołysanki. Noszę 

Ciebie pokazując świat,  kwiaty i drzewa, pokazując piękno, jakie stworzył 

Twój Ojciec, ciesząc się razem z Tobą każdą nową rzeczą poznaną, każdym 

cudem, które stworzył Bóg. Kocham Ciebie, mój maleńki Jezu i czekam! 

Moja Miłości! Wszystko pochodzi od Ciebie, wszystko od Ciebie zależy, 

wszystko jest Twoje. I my pragniemy przyjąć Ciebie w darze Twojego naro-
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dzenia. Ale nie mamy w sobie żadnej mocy, aby otworzyć się, zobaczyć, przy-

jąć. Dlatego proszę Ciebie, abyś poprzez tę obecność teraz, tutaj uzdolnił serca. 

Abyś poprzez swoją obecność na ołtarzu rozlał błogosławieństwo, które prze-

mieni serca, dusze. Zważ, że zostało niewiele czasu. Proszę, uczyń to teraz, 

przemień. O Panie mój, wszystko jest w Twojej mocy. Ty możesz przemienić 

te małe zimne serca w wielkie, gorące i pełne miłości. Uczyń to. W Tobie jest 

moc, w Tobie jest miłość. Ty jesteś wszystkim, a my należymy do Ciebie. Po-

błogosław nas, Panie. 

 

Refleksja 

 

Maryja jest w nas, w każdej duszy i nosi w sobie Jezusa. I w każdym z nas 

oczekuje Jego Narodzin. Ona wie, że oczekuje od nas coraz większego wysiłku. 

Stawia przed nami pewne zadania, wymagania, coraz trudniejsze. Jednak Bóg 

pragnie udzielać nam szczególnych łask i nam błogosławi. Więc starajmy się 

podejmować to, o czym jest mowa w pouczeniach. Choć trudno wielu osobom 

nieustannie trwać w akcie miłości, choć trudno wyobrazić sobie jak to jest – 

Maryja w sercu z Jezusem. Choć serce nie widzi i nie czuje, to Maryja prosi 

nas: uwierzcie, że żyję w was. Uwierzmy, że świat duchowy istnieje, jest praw-

dą, rzeczywistością prawdziwą. A prawda jest wieczna, nie kończy się. Świat, 

który widzimy oczami ciała, w którym żyjemy, skończy się. Mając to na uwa-

dze, starajmy się z wiarą podejmować każdy trud jednoczenia się z Bogiem. 

Z ufnością jednoczmy się z Maryją, by doświadczenie Bożego Narodzenia rze-

czywiście objęło każdego z nas, nasze serca. Byśmy mogli uczestniczyć w tym 

jedynym swego rodzaju wydarzeniu. W świecie ducha możemy uczestniczyć w 

Narodzeniu Jezusa. Nie we wspomnieniach, tak jak to często ludzie traktują, ale 

w rzeczywistych Narodzinach. A gdy Jezus się rodzi, w świecie objawia się 

niespotykana moc, ogarniająca wszechświat. Czym innym była Męka, Śmierć 

i Zmartwychwstanie, innym przeżyciem świata duchowego, innym tez Naro-

dziny Boga. I my jesteśmy zaproszeni, by uczestniczyć w świecie duchowym 

w Narodzinach, aby nasze dusze doświadczyły tych Narodzin i by zostały nimi 

dotknięte.  

Dlatego Maryja prosi nas w tych ostatnich godzinach, kiedy wspólnie 

oczekujemy Narodzin, byśmy naprawdę podjęli wielki wysiłek, by jednoczyć 
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się z Maryją i z Jezusem. Warto poświęcić wszystko, żeby doświadczyć Naro-

dzin, by w nich uczestniczyć. I to nie szkodzi, że my jako wspólnota trwać bę-

dziemy na modlitwie oczekując Narodzin Jezusa jutro, a nie 24 grudnia. 

W świecie ducha Narodziny trwają. Wszystko jest możliwe, choć umysł ludzki, 

tego nie może objąć, pojąć, to my duszą, sercem możemy uczestniczyć w Na-

rodzinach. Do tego nas zaprasza sam Bóg, do tego nas przygotowywał z po-

średnictwem Maryi. Dlatego wspólnie z Maryją te ostatnie godziny jeszcze się 

przygotowujmy i wypatrujmy Jezusa.  

Niech Maryja błogosławi nas – w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

 

Jednoczmy się w ten ważny wieczór 

 

Oczekiwanie w obecności samego Boga, w ciągłym otwieraniu serca, 

w ciągłym drżeniu miłości, w ciągłej prośbie o przyjście. Tak jak Maryja 

z Józefem modlili się czy to razem, czy oddzielnie. Nieustannie czekali. A gdy 

już byli w Betlejem, w tych tak skromnych warunkach każdy z nich modlił się. 

I chociaż Józef zmęczony przysnął, Jego serce czekało, nie przestawało kochać 

i czekać. Maryja cały czas w jedności z Bogiem trwała na modlitwie, trwała 

w miłości i otwierała Serce coraz bardziej. I zstąpił Bóg. Dokonał się cud Na-

rodzin. I Maryja wzięła w objęcia Dzieciątko, przytuliła do Serca, potem poka-

zała Józefowi. Dała Jemu w objęcia, aby i On mógł przyjąć Jezusa. 

Tak i my, oczekujmy w obecności Boga. Serca nieustannie otwierając co-

raz szerzej, napełniając się coraz bardziej miłością, oczekując w zachwycie 

i uwielbieniu, aby przyjąć Boga. By radość z Jego Narodzin wyrazić w modli-

twie Eucharystycznej, dziękując, wielbiąc i oddając samych siebie w tym po-

dziękowaniu. By podczas Eucharystii rozradować się jak nigdy dotąd obecno-

ścią Nowonarodzonego Dzieciątka w nas. By przypieczętować niejako tę 

Obecność podczas Komunii św., by potem uwielbić całym sercem, całymi sobą 

wraz z Aniołami i świętymi. By uczestniczyć w wielkiej chwale Nieba, w wiel-

kim uwielbieniu, które będzie unosić się w całym świecie. By połączyć się ze 

wszystkimi duszami, z całym Kościołem w wielkim uwielbieniu Boga, mając 

świadomość jedności wszystkich dusz, mając świadomość przynależności 

wszystkich do jednego Boga. Niech wtedy popłynie z naszych serc wielka 

chwała, wielkie dziękczynienie, wielkie uwielbienie Boga. 



68 

 

Dodatek 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia – Godzina Łaski 

 

W okresie 24 października 1946 roku do 8 grudnia 1947 roku Matka Naj-

świętsza ujawiła się jedenaście razy Siostrze Pierinie we Włoszech. Maryja 

prosiła żeby Siostra Pierina przyszła w południe 8 grudnia do kościoła. „Będzie 

to moja Godzina łaski". Siostra zapytała, jak ma się przygotować do tej Godzi-

na łaski? Na co Matka Boska odpowiedziała: 

 „Modlitwami i pokajaniem. Przeczytaj 50-ty psalm Dawida trzy razy z 

otwartymi ramionami (ręce na bok). Podczas Godziny Łaski mogą zostać 

sprezentowane duchowe ułaskawienia. Łaska Boga dotknie nawet najbardziej 

okrutnych, i bezlitosnych grzeszników.”  

Błogosławiona Dziewica obiecała, że wszystko o co ludzie ją poproszą 

podczas Godziny łaski (nawet o to co niemożliwe), będzie im odpuszczone, 

o ile jest to zgodne z wolą Wiecznego Ojca. Rankiem 8 grudnia ludzie zaczęli 

przychodzić do kościoła i do południa zebrało się ich dziesięć tysięcy osób, 

większość stała na ulicy bo nie mogli zmieścić się w kościele. Odmawiali Ró-

żańce. Gwałtownie z kopuły kościoła zeszło brylantowo-białe światło i pojawi-

ły się stopnie które dochodziły do podłogi. Schody były pięknie udekorowane 

czerwonymi, białymi i żółtymi różami. Błogosławiona Dziewica zjawiła się, 

promieniując światłem ubrana na biało. Uśmiechając się przemówiła miękkim, 

kochającym głosem: 

"JAM JEST Niepokalanym Poczęciem, Matka Wszech Ułaskawień 

i Łask oraz Matka Mojego Ukochanego Syna Jezusa. Chcę żebyście uznali 

mnie jako Mistyczną Różę. Chcę żeby 8. grudnia każdego roku w południe 

przeprowadzali "Godzinę łaski". Wiele duchowych łask i fizycznych błogo-

sławieństw będą udzielone temu kto modli się w ciągu tej godziny”. 

 Potem zaczęła powoli unosić się po schodach, pięknie wysypując płatki 

róż. Dochodząc do połowy schodów, znów przemówiła: "Bardzo będę szczę-

śliwa, widząc taki mocny przejaw Wiary". Wielu chorych było wyleczonych 

tym sposobem i wiele cudów się stało jako dotrzymana obietnica Najświętszej 

Maryi Panny. 
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Podsumujmy zatem dla ułatwienia: 

1. Godzina Łaski - 8 grudnia (Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 

NMP) od 12:00 do 13:00. 

2. Czas ten najlepiej spędzić w Kościele, a jeśli nie ma takiej możliwo-

ści w odizolowaniu od wszystkiego co może przeszkadzać. 

3. Godzinę modlitw rozpoczynamy 3-krotnym odmówieniem Psalmu 

50 z rozłożonymi rękami (tekst poniżej). 

4. Po odmówieniu/odczytaniu Psalmu następuje czas na odmówienie 

swoich modlitw ulubionych, w każdym razie czas własnej inwencji. 

 Zacznij od przypomnienia sobie obietnic Matki Najświętszej.  

"W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego". Skup się na modlitwie i zapytaj 

siebie: "Co obiecuje mi Matka Najświętsza?". Ona zapewnia, że Godzina Łaski 

"zaowocuje wieloma nawróceniami".  

Proś o łaskę nawrócenia dla tych, którzy jej najbardziej potrzebują. "Serca 

zatwardziałe i zimne jak ten marmur zostaną dotknięte Bożą łaską i staną się 

wiernymi czcicielami naszego Pana, i będą Go szczerze miłować (...)".  

Proś o tę łaskę dla siebie i najbliższych. "Przez to nabożeństwo uzyskacie 

wiele łask duchowych i cielesnych".  

Nie bój się prosić o łaski - nawet największe! "Nasz Pan, mój Boski Syn, 

Jezus, ześle swe przeobfite Miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą stale modlić 

się za swych grzesznych braci (...)".  

Proś o łaskę nawrócenia dla grzeszników. "Każdy, kto będzie modlić się 

w tej intencji i wylewał łzy pokuty, odnajdzie pewną drabinę niebieską, przez 

me macierzyńskie Serce będzie też miał zapewnioną opiekę i łaskę".  

A teraz podziękuj za tę łaskę, którą ci dziś Matka Najświętsza gwarantuje! 

W tym momencie możesz zacząć rozmawiać z Maryją modlitwami, które są 

najbliższe twemu sercu. Odmów Różaniec, przeplatając go aktami miłości (Bo-

że, choć Cię nie pojmuję...) i żalu za grzechy (Ach, żałuję za me złości...). Wy-

znaj swą wiarę w Boga (Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego), wychwalaj 

Jego dobroć (Chwała na wysokości Bogu), oddaj się Maryi pod opiekę (Cały 

jestem Twój, o Maryjo). To słowa szczególnie miłe Maryi. One otworzą dla 

ciebie Jej Serce, ciebie zaś niech otworzą na Jej dary. 

(Źródło: www.adonai.pl) 
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Medjugorje 

Gietrzwałd Różanystok 

FORMACJA DUCHOWA 
 

- Zapraszamy na comiesięczne dni skupienia  
w piątki poprzedzające Wieczerniki Modlitwy. 

Dom rekolekcyjny w Czerwińsku, 
 Różanymstoku i Gietrzwałdzie. 

Początek o godz. 18.00 

 
 

 
 
- Zapraszamy również na coroczne rekolekcje wprowadzające na Maleńką 

Drogę Miłości - podczas wakacji letnich. Domy rekolekcyjne w Czerwińsku, 
w Różanymstoku i w Gietrzwałdzie. Rozpoczęcie w poniedziałek o godz. 18:00, 

zakończenie w sobotę o godz. 10:00 
Kontakt: Czerwińsk, tel. 23 622 29 48; Różanystok, kom. 512 175 414;  

Gietrzwałd, kom. 508 159 834; 
 

PIELGRZYMKI 
 

W organizowaniu pielgrzymek Stowarzyszenie  
KONSOLATA współpracuje z Biurem Pielgrzymkowo  

– Turystycznym „ HALINA” z Rudy Śląskiej. 
www.halina.com.pl 

tel. 32 24 22 390; kom. 601 471 527 
lub tel. w Płońsku: 23 622 29 48 

 

 

Czerwińsk 

 
                      Rzym-Watykan                     Ziemia Święta                    Turyn-Moncalieri 
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KATOLICKIE STOWARZYSZENIE  „KONSOLATA” 
 

W ramach Wspólnoty Dusz Najmniejszych, działa Katolickie Stowarzyszenie 

KONSOLATA, które stanowi jej zaplecze organiza-

cyjne i logistyczne. Jest organizatorem rekolekcji, 

dni skupienia, pielgrzymek i Wieczerników Modli-

twy. Prowadzi sprzedaż pism, płyt, książek 

i innych publikacji. Stowarzy-

szenie liczy ok. 200 członków. 

 

Stowarzyszenie podejmuje patronat nad internetowym 

radiem dla dusz najmniejszych – RADIO KONSOLATA. - 

www.konsolata.pl/radio/ 

 

Stowarzyszenie podjęło się budowlanego remontu domu dusz najmniejszych, 

który został pozyskany dla całej naszej Wspólnoty i zaprasza wszystkich jej 

członków do współuczestnictwa w pracach poprzez; - pomoc duchową (modli-

twa i wyrzeczenia), - pomoc materialną (materiały budowlane i ogrodzeniowe 

oraz wsparcie finansowe). Wpłat można dokonać na konto Stowarzyszenia z 

dopiskiem „DOM”. Ofiarodawców zapewniamy o naszej nieustannej modlitwie i 

wyrażamy ogromną wdzięczność – Bóg zapłać! 

 

Działalność Katolickiego Stowarzyszenia „KONSOLATA” oparta jest  

na STATUCIE zatwierdzonym przez władze kościelne. 

STOWARZYSZENIE  „KONSOLATA” 11-041 Olsztyn, ul.  Hozjusza 2.  

KRS: 0000338099; REGON: 280450105; NIP: 739-37-68-798 

Nr konta: 09 1540 1072 2107 5000 3110 0001  

- www.skkonsolata.pl 

 
 

http://www.konsolata.pl/radio/
http://www.skkonsolata.pl/

