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 Katecheci.

Módlmy się za katechetów, powo-
łanych do głoszenia Słowa Bożego,  
aby byli jego odważnymi i kreatyw-
nymi świadkami z mocą Ducha 
Świętego.

Drodzy Czciciele Matki Bożej Różańcowej, Człon-
kowie Wspólnot Żywego Różańca.

Przed nami kolejny święty czas - czas adwentu. No-
stalgiczne imię adwentu to czekanie. Któż z nas nigdy 
nie czekał? Czekanie wypełnia każdy nasz dzień, od rana 
do wieczora. Jest nieodłącznym składnikiem wszystkich 
lat życia, co więcej, w swoisty sposób zabarwia to życie, 
nadaje mu smak, charakter i wartość. 

Człowiek nie jest istotą gotową, skończoną. Jest isto-
tą w rozwoju, jest bytem w drodze. Zawsze czegoś no-
wego szuka, czegoś pragnie, ku czemuś dąży. To zakła-
da czekanie, bo celów i pragnień nie realizuje się przez 
samo pomyślenie o nich. Więc czekamy. 

Są różne czekania. Te pełne niecierpliwej nadziei, 
gdy serce z góry cieszy się na spotkanie i wybiega mu 
naprzeciw, i te pełne grozy, mrożące krew w żyłach, gdy 
do drzwi zbliża się nieszczęście, klęska, strata, choro-
ba lub śmierć. Są czekania, które dłużą się w nieskoń-
czoność, przyprawiają o znużenie, senność lub apatię 
i są takie, w których godziny mijają jak sekundy, a my 
z przerażeniem stwierdzamy, że niestety nie jesteśmy 
jeszcze gotowi. Czeka w nas człowiek, ale czeka przede 
wszystkim chrześcijanin. Uczeń Chrystusa buduje całe 
swoje istnienie na przyszłości, w której spełnienie wie-
rzy i na której spełnienie czeka. Całe nasze chrześcijań-
skie życie nacechowane jest wyglądaniem i liczeniem na 
to, że spełni się wszystko, co nam obiecane zostało przez 
Pana. Jesteśmy ludźmi adwentu i to ustawia naszą men-
talność i nasze postępowanie.

Znowu adwent, przez który idzie się jednak już z 
Chrystusem. Wszystko co w tym adwencie zostaje wsia-
ne zaczyna róść i owocować i jest darem. Ma swoje źró-
dło i będzie miało swoje ostateczne spełnienie w Bogu i 
oczekiwanym Jego Synu, Jezusie Chrystusie. Prawidło-
wego czekania uczy nas Ewangelia, każe otworzyć serca 
i oczy na wszelkie dobro i aktywnie włączyć się w Chry-
stusowe dzieło zbawienia. Przez nawrócenie i pokutę 
szukać powrotu do Chrystusa. 

Moderator Żywego Różańca
ks. kan. Zbigniew Wawrzyniak

Z osobistych notatek Pauliny odsłania się głębia 
jej intymnej rozmowy z Jezusem, trwania serca przy 
sercu młodej dziewczyny i Tego, któremu oddała się 
ona ciałem i duszą. Oto parę myśli z jej mistycznych 
doświadczeń, które przygotowały ją do późniejszego 
zmierzenia się z długą drogą krzyżową:

„Gdyby jabłonie rodziły gruszki, a grusze poma-
rańcze, w przyrodzie zapanowałby nieład. Choćby je-
den z tych owoców był bardziej upragniony od inne-
go, każdy gatunek drzew stworzyłem po to, by rodził 
każdy gatunek owoców. Podobnie ty nie powinnaś 
chcieć tworzyć dzieł, których od ciebie nie żądam, ale 
przeciwnie, te, o które cię proszę. [...] 

Chcę, żebyś działała tylko dla Mnie i tylko Mnie 
chciała się podobać, a nie żebyś używała duchowych 
darów, którymi cię obsypałem, dla podobania się in-
nym niż Ja. [...]

Nie uwierzysz, jak bardzo wszystkie, nawet naj-
mniejsze, przywiązania udaremniają skutki mojej ła-
ski i przeszkadzają mojej miłości. [...]

Nic zbrukanego nie wejdzie do nieba. Jeśli chcesz, 
żeby twoje serce było niebem, w którym mieszkam, 
nie pozwól, by to wszystko, co nie wejdzie do nieba, 
weszło do twojego serca, inaczej byłbym zmuszony 
z niego wyjść. Czyż wtedy nie byłoby ono piekłem?”

Paulina Jaricot, „Pisma młodości”, nr 41-45


