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Papieska Intencja modlitwy na grudzień: 
Za organizacje wolontariatu
Módlmy się, aby organizacje wo-
lontariatu i zajmujące się promocją 
człowieka znalazły osoby pragnące 
angażować się na rzecz dobra wspól-
nego oraz aby szukały wciąż nowych 
dróg współpracy na poziomie mię-
dzynarodowym.

Adwentowe  oczekiwanie

Drodzy Czciciele Matki Bożej Różańcowej,
Drodzy Członkowie Wspólnot Żywego Różańca!

Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny, roz-
poczyna również nasze całoroczne wnikanie w 
historię zbawienia. To czas pobożnego i radosne-
go oczekiwania, przyjazny dla człowieka lubią-
cego żyć w perspektywie otrzymania wielkiego 
daru, zaczyna się od wstrząsu: Pamiętaj o końcu 
świata! Pamiętaj, że nastąpi paruzja! Pamiętaj o 
swoim końcu, o swojej śmierci!

Adwent zawsze pociąga swoją duchową głębią 
i narastającą już w tym czasie świąteczną atmos-
ferą. Niesie wielki ładunek treści teologicznej: 
bliskość tajemnicy Wcielenia i perspektywy osta-
tecznego i w pełni zwycięskiego przyjścia Chry-
stusa. To co zawsze jest w tym czasie najważniej-
sze, co przebija się przez ciemne grudniowe dni, 
to mocne przeświadczenie o bliskości Boga. 

Pan jest blisko, jest dla mnie, jestem z Nim 
całkowicie bezpieczny, przebywając z Nim do-
świadczam spełnienia i doskonałego szczęścia. 
Adwent jest całkowicie zwrócony ku tajemnicom 
Wcielenia i Narodzenia Bożego Syna, ku tajemni-
cy pełnego zjednoczenia z Nim. 

Ku tym tajemnicom prowadzi nas przez cały 
adwent Maryja, jako „Pełna łaski nasza Matka”, 
która odpowiedziała Bogu „Tak” - „Niech mi się 
stanie według Twego Słowa”. 

Diecezjalny Moderator Żywego Różańca
ks. Zbigniew Wawrzyniak 

Wierzę w Kościół Chrystusowy 
Rozważania tajemnic Różańca są pomocą w tym, 

abyśmy mogli „wzrastać w upodobnieniu do Chry-
stusa, aż do osiągnięcia celu, którym jest świętość” 
(RVM 26). To codzienne nabożeństwo różańcowe po-
lecił Leon XIII i wskazał na trzy ludzkie rany, które są 
uzdrawiane przez Różaniec: niechęć do cichej praco-
witości, unikanie cierpienia i niepamiętanie o wiecz-
ności. Pierwszą ranę uleczą tajemnice radosne, drugą 
- cierpiący Chrystus i Jego Bolesna Matka, a trzecią 
- tajemnice chwalebne. Czwartą raną jest unikanie 
odpowiedzialności za rozwój Kościoła i zbawienie in-
nych ludzi, a z tego leczą tajemnice światła. 

Matka Kościoła jest nadzwyczajnym darem Boga 
dla nas. Z Jej pomocą i na Jej wzór winniśmy pogłę-
biać własne aktywne przymierze z Trójcą Świętą. To 
zjednoczenie z Matką Chrystusa przygotowuje nas, 
abyśmy trwali w jedności ze Zbawicielem w Kościele 
jako „święci i nieskalani przed Jego obliczem” (Ef 1,4). 
Razem z Nią „ogrzejmy” Kościół naszą miłością do 
Chrystusa Eucharystycznego.

Iwona Krysiak
„Zeszyty maryjne”, s. 115
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