
Otwórz serce dla Boga 
i na czułą miłość Maryi
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„Nie można pomyśleć Adwentu bez Najświętszej Panienki,
bez Tej, która nam dała Mesjasza oczekiwanego przez ludzkość

w rzeczywistym adwencie, który przed Bożym Narodzeniem
trwał długie tysiąclecia. I jakże odbija Jej dostojna i przemiła postać

od ponurych mroków grzechu i zepsucia obyczajów,
które ciążyły przez tysiące lat zanim przyszedł
na świat Jezus Chrystus”, (Bł. Antoni Rewera).

M. Victoria Kwiatkowska
     z całym Zgromadzeniem
     Córek św. Franciszka Serafickiego

Drodzy Czytelnicy „Rewerzanki”!

Świętując tegoroczne Boże Narodzenie pragniemy po raz kolejny spojrzeć z ufnością na Matkę Najświętszą „nad 
Dzieciątkiem pochyloną” i uradować się z przyjścia na ziemię Zbawiciela świata. Bóg litując się nad ludzkością pogrą-
żoną w mrokach śmierci zechciał w niewypowiedzianym miłosierdziu swoim, dać jej umiłowanego i jedynego swojego 
Syna. 

Wielbiąc Ojca Niebieskiego za ten wspaniały dar Jego miłości – dar Wcielenia Bożego Syna, pragniemy otoczyć świą-
teczną modlitwą wszystkich Czytelników „Rewerzanki” i życzyć obfitych darów łaski, miłości i pokoju.

Radość świętowania i nadzieja płynąca z Tajemnicy Bożego Narodzenia, niech będzie zadatkiem nowych sił i nadziei 
w nadchodzącym Roku Pańskim 2022. W wiernym trwaniu przy Chrystusie i Jego Kościele, niech nas wspomaga wsta-
wiennictwo Świętej Bożej Rodzicielki. Nasz Ojciec Założyciel zachęcał: „Przypominajmy sobie Jej wiarę w Opatrzność 
Bożą w przeróżnych okolicznościach; przypomnijmy sobie Jej zaparcie siebie w Betlejem, Egipcie i Nazarecie; pomyślmy 
o Jej delikatnej miłości bliźniego u Elżbiety i w Kanie Galilejskiej; wreszcie pomnijmy na Jej cierpliwość w znoszeniu tylu 
cierpień” (bł. Antoni). 

Będziemy prosić o łaski i opiekę także naszego bł. Ojca Antoniego, którego 80. rocznica męczeńskiej śmierci przy-
pada w 2022 roku. 

Niech Boże Dzieciątko hojnie Wam błogosławi w czasie Świąt i w codziennym trudzie. 

Z darem świątecznej modlitwy
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ADWENT 
TO OCZEKIWANIE NA MIŁOŚĆ

Bóg Ciebie kocha. Taką mi-
łością, która jest darmowa, 
na którą możesz się otworzyć 
i przyjąć. Kocha Cię miłością 
wierną, bezwarunkową, stałą. 
,,Bo góry mogą ustąpić i pagórki 
się zachwiać ale miłość moja nie 
odstąpi od Ciebie – mówi Pan” 
(Iz 54, 10). 

Stań przed Bogiem w całej szcze-
rości i powiedz Mu: Boże, pragnę Two-
jej miłości, pragnę, aby Twoja miłość 
narodziła się w moim sercu. Panie, Ty 
mnie znasz, znasz moją historię życia, 
znasz moje grzechy, upadki, słabości, 
zranienia. Znasz moje pragnienia, ma-
rzenia, to, co dzisiaj przeżywam, całą 
moją sytuację i bardzo Cię proszę, 
abyś przygarnął mnie swoją Ojcow-
ską miłością, taką która daje poczucie 
bezpieczeństwa, pewności, która pod-
nosi i proszę Cię też o doświadczenie 
czułej i delikatnej miłości, takiej, któ-
ra nie stawia warunków ale przyjmu-
je mnie taką, jaką jestem. Bo jestem 
Twoim dzieckiem. Niech Twoja Miłość 
narodzi się w moim SERCU!!! Amen.

,,Wszyscy zgrzeszyli i pozbawie-
ni są chwały Bożej” (Rz 2, 23). Nie 
doświadczam Bożej miłości, bo od-
rzucam ją przez grzech. Czym jest 
grzech? Grzech jest brakiem zaufania 
do Boga, niewiarą w Jego dobroć. Kie-
dy przestajemy wierzyć, że Bóg jest 
dobry, popadamy w grzech. Ta niewia-
ra sprawia, że to ja chcę postawić się 
w miejsce Boga, to ja chcę decydować. 
I to jest grzech, postawienie się w 
miejsce Boga. Jakie są skutki grzechu? 
To właśnie brak doświadczenia Bożej 
miłości. Nie chcę Boga, a potem się 

zastanawiam: 
gdzie Ty Boże 
byłeś…? Brakuje mi 
,,poczucia bycia dzieckiem 
Bożym”. Nie wiem, kim jestem, 
udaję, przedstawiam się w innym 
świetle niż jestem, zakładam maski! 
Czuję się bezwartościowa, bezwarto-
ściowy… Grzech uzależnia, sprawia, że 
pojawia się przyzwyczajenie, nawyk, 
nałóg. Grzech niszczy relacje, przede 
wszystkim moją relację z Bogiem. Po-
jawia się lęk, oskarżenie, nieufność, 
kłótnie. Nie mam też relacji z samym 
sobą, pojawia się rozbicie wewnętrz-
ne. To wszystko sprawia, że nie mam 
też relacji z innymi. Konsekwencją 
grzechu jest śmierć!

„Zapłatą za grzech jest śmierć” (Rz 
6, 23).  Grzech niesie ze sobą śmierć, 
śmierć nadziei, wolności, niszczy ży-
cie. Jestem grzesznikiem i dlatego 
grzeszę nigdy odwrotnie. My sami 
nigdy nie potrafimy wyzwolić się od 
grzechu i osiągnąć zbawienia, poko-
ju, szczęścia. Co mogę zrobić? Uznać 
swoją sytuację! Tylko ten, kto uzna, że 
ma problem, będzie szukał rozwiąza-
nia. Jeśli zobaczę, że grzech jest tym, 
co mnie wiąże i uznam się za grzesz-
nika, mam  szansę na wyzwolenie. Je-
stem grzesznikiem, Bóg mówi mi to 
z miłości i to jest trudna prawda, ale 
uznanie jej wyzwala. I to jest to, co 
daje nadzieję. Bóg przychodzi na zie-
mię, aby nas wyzwolić z niewoli grze-
chu. I to jest Dobra Nowina!

W moim życiu są takie przestrze-
nie, z którymi sobie nie radzę, jestem 

grzesznikiem i potrzebuję ratunku. 
Panie, proszę daj mi odwagę, abym 
mogła stanąć w prawdzie przed Tobą 
i uznać swoją grzeszność. Panie, dzię-
kuję Ci, że kochasz mnie taką, jaką je-
stem, dziękuję Ci, że kochasz prawdę 
o mnie nawet wtedy, kiedy ona jest 
trudna. Panie przyjdź do mojego ser-
ca. Zapraszam Cię do mojego życia i 
czekam na Ciebie.

Czekam na Boga, który mówi do 
mnie i wierzę, że Jego słowo mogę usły-
szeć!

Czekam na Boga, przy którym mogę 
poczuć się bezpiecznie, przed którym 
nie muszę zasługiwać.

Czekam na Boga, który przeprowa-
dzi mnie przez ciemności i doprowadzi 
mnie do celu.

Czekam na Boga, który przebaczy 
mój grzech.

Czekam na Boga, którego miłość 
jest większa od moich grzechów.

Czekam na Boga, który jest wierny 
obietnicom.

Czekam na Boga, który ukochał 
mnie odwieczną miłością i dla mnie 
zstąpił, zstępuje z nieba!

Paulina Przybysz 
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Przyjdź do mnie…
Po co jest Adwent i na co my wła-

ściwie czekamy? To niby oczywi-
ste, ale gdy spróbuje się to nazwać 
po imieniu, okazuje się, że nie jest to 
wcale takie proste. A jeśli nie wiem, 
na co czekam, to też jest dobra do-
powiedź, bo stanięcie w prawdzie i 
uświadomienie sobie tej niewiedzy 
może być punktem zwrotnym w życiu 
duchowym!

TO PO CO TEN ADWENT?
Hmm... Pierwsza intuicja wiedzie 

do tego, że Adwent jest po to, by do-
brze przygotować się do Świąt Bożego 
Narodzenia. No dobrze, ale idźmy da-
lej: po co przygotowywać się do Boże-
go Narodzenia? Co to zmieni w twoim 
życiu, że przyjdziesz kilka razy więcej 
do kościoła, będziesz miał jakieś po-
stanowienie i wyspowiadasz się przed 
świętami? No właśnie... Niby łatwe 
pytania, a odpowiedzi trudne... A 
może trzeba dziś uczciwie stwierdzić, 
że ja nie wiem, na co tak naprawdę 
czekam, po co jest Adwent i dlaczego 
mamy świętować Boże Narodzenie... 
Jeśli tak jest - nie ukrywaj tego, tylko 
zacznij Adwent od prostego wyzna-
nia: Panie, ja nie wiem...  Przyjdź do 
mnie! Przyjdź do mnie z odpowiedzia-
mi! Gdy tak powiesz, będzie to piękna 
modlitwa otwierająca twój osobisty 
Adwent - czas twojego oczekiwania 
na interwencję Boga i na odpowiedź z 
Jego strony. Czas odkrywania, że Bóg 
jest Bogiem ŻYWYM, którego potrze-
buję TU I TERAZ, bo właśnie przeży-
wam jakieś ciemności.

PIERWSZE, DRUGIE PRZYJŚCIE? 
MOŻNA SIĘ POGUBIĆ...

Można się pogubić w tej teologii 
Adwentu, zwłaszcza, gdy słyszymy, że 
mamy przygotować się na dwa przyj-
ścia Pana: jedno, które dokonało się w 
odległej przeszłości (Boże Narodze-
nie) i drugie, które ma dokonać się w 
jeszcze dalszej przyszłości (przyjście 
na końcu świata). Jakie to się wydaje 
odległe od naszego życia. Nic dziw-
nego, że dla wielu Bóg jest kimś jak-

by martwym: osobą z przeszłości lub 
kimś, kogo spotkamy dopiero w przy-
szłym świecie. A co teraz? Teraz to 
Bóg jest dostępny może dla jakichś 
wielkich mistyków lub świętych? Nic 
bardziej mylnego! W Adwencie cho-
dzi właśnie o to, abyśmy zrozumieli 
PRAKTYCZNE konsekwencje wcie-
lenia i przyjścia Syna Bożego (po co 
Boże Narodzenie) i co jest naszym 
najważniejszym życiowym celem (ży-
cie wieczne), aby dobrze przeżywać to, 
co teraz. Chodzi o to, aby nauczyć się 
żyć z Bogiem TU I TERAZ, w teraźniej-
szości i odkrywać, w jaki sposób On 
przychodzi w moim życiu, w naszych 
czasach. Bóg nie jest Bogiem umar-
łych, lecz żywych - a więc JEST, ŻYJE, 
DZIAŁA. Gdy to odkryjesz, sam zaczy-
nasz żyć na nowo i budzisz się jakby 
ze snu...

DWIE WSKAZÓWKI 
NA ADWENT

Teksty liturgiczne z początku Ad-
wentu dają dwie proste, ale wymowne 
wskazówki, jak dobrze przeżyć Ad-
went i jak nauczyć się rozpoznawać 
Boga, który PRZYCHODZI tu i teraz:

CZUWANIE 
Czuwać to znaczy skupić swo-

je pragnienia na Bogu. Miarą twoje-
go czuwania jest to, jak bardzo pra-
gniesz spotkania z żywym Bogiem. 
Na ile pragniesz, na tyle twój głód 
zostaje zaspokojony. Ponieważ mó-
wiąc „Przyjdź Panie Jezu” nasze słowa 
mogą być puste, bo pragnienie serca 
nie idzie za modlitwą ust, Adwent jest 
okazją, aby w nas na nowo rozbudzić 
pragnienie Boga („Odnów nas Boże i 
daj nam zbawienie”!). Czy naprawdę 
możesz uczciwie powiedzieć za proro-
kiem Izajaszem „Obyś rozdarł niebio-
sa i zstąpił!”. Naprawdę chcesz tego, 
czy tylko tak mówisz?

NAUKA ROZPOZNAWANIA 
DZIAŁANIA BOGA  
Święty Paweł mówi, że otrzyma-

liśmy już wszelkie słowo i wszelkie 

poznanie Boga. Oznacza to, że mamy 
wszelkie narzędzia, aby rozpoznać ży-
wego Boga w swoim życiu. Bóg przy-
chodzi do mnie w taki sposób, abym 
umiał go poznać i powiedzieć: w tym 
słowie, osobie, modlitwie, wydarze-
niu byłeś Ty! Bez tej umiejętności wi-
dzenia działania Boga, modlitwa bę-
dzie mówieniem do siebie samego lub 
monologiem wobec Boga, którego nie 
traktujemy poważnie, jako kogoś, kto 
rzeczywiście słucha i realnie odpo-
wiada na modlitwę. Zadawałeś kiedyś 
Bogu pytania i oczekiwałeś na odpo-
wiedzi? Prosiłeś o Jego przyjście w ja-
kiejś sprawie i naprawdę czekałeś, aż 
nadejdzie? Adwent to dobra okazja, 
żeby potraktować Boga na poważnie, 
wyczulić wszystkie swoje zmysły i 
czekać na JEGO DZIAŁANIE, abyś miał 
pewność w sercu, że On naprawdę 
jest, działa i kocha.

Ks. dr Piotr Spyra
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Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czy-
nach Chrystusa, posłał swoich uczniów 
z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który 
ma przyjść, czy też innego mamy ocze-
kiwać?» Jezus im odpowiedział: «Idźcie 
i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na 
co patrzycie: niewidomi wzrok odzy-
skują, chromi chodzą, trędowaci zostają 
oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmar-
twychwstają, ubogim głosi się Ewan-
gelię. A błogosławiony jest ten, kto we 
Mnie nie zwątpi».

 [...] Potrzeba było silnego i potężnego 
Głosu Boskiego, aby lud ze snu obudzić 
i światło Ewangelii ukazać. Tym głosem 
był Jan Chrzciciel, poprzednik Pański. 
Łączył on w osobie swojej wszystko, co 
do przekonania ludzi potrzebne: ostrość 
życia, ponieważ jadał tylko miód leśny 
i szarańcze; odzieniem jego była wło-
siennica, jaskinia mieszkaniem, kamień 
lub twarda ziemia pościelą. Modlił się 
ustawicznie, bo w dzień i w nocy wzno-
sił ręce i serce do Boga i trwał na rozmy-
ślaniu i rozmowie z Bogiem. Nie dziwi 
nas to, że jak „pszczoła” przepełniona 
miodem cnót niebieskich, gdy wyszedł 
z puszczy i zaczął wypuszczać ten miód 
nauki  boskiej, pociągnął za sobą serca 
słuchających, a ci tak byli słowami i nad-
zwyczajną surowością jego życia przeję-
ci i zachwyceni, iż wielu z nich uważać i 
czcić go zaczęło,  jako samego Mesjasza, 
którego ogłaszał. I tu pokazała się wielka 
pokora boskiego posłannika, ponieważ 
nie dał się uwieść podszeptom własnej 
miłości, ani podszeptom szatana, który 
go w pychę wbić próbował. [...] Jan prze-
jęty własną nikczemnością, zapomniał o 
sobie, jedynie Chrystusa ogłaszał, wła-
snej chwały nie pożądał, bo miłością 
coraz większą, chwały Bożej pragnął. 
Trzeba, mówił, „abym ja się umniejszał, 
a On wzrastał”. Upominał bez względu 
na osoby, groził potężnym faryzeuszom. 
Do pochlebiającego sobie Heroda wo-
łał  głośno: „Nie godzi się  tobie, mieć, 
żony brata twego”. [...] Dla przekonania 
uczniów swoich wysyła ich do samego 
Chrystusa z zapytaniem: „Czy Ty jesteś 
Mesjaszem, który ma przyjść?”. Zbawi-
ciel z tą najwyższą skromnością, która 
Go zawsze cechowała, nie chciał sam 
o sobie dać świadectwa, lecz jako Bóg, 
dał świadectwo prawdzie i odprawia 
posłów z odpowiedzią, którą tylko sam 
Bóg mógł dać: „Ślepi widzą, chromi cho-
dzą, trędowaci są oczyszczeni, głusi sły-
szą, umarli zmartwychwstają, ubodzy 
przyjmują Ewangelię”.

Teraz, kochani bracia, spytać się sa-
mych siebie możemy, czy jest w nas 
Chrystus? Bo czasem znajduje się dusza 
w stanie ciemności, nie poznaje sama, 
czy jest w niej Chrystus. [...] Jeżeli więc 
może dać odpowiedź, którą Jezus dał 
uczniom Janowym: „Ślepi widzą, chro-
mi chodzą, trędowaci są oczyszcza-
ni, umarli zmartwychwstają, ubodzy 
Ewangelię przyjmują”, znak to, że Jezus 
mieszka w duszy naszej. Lecz jakże w 
duszy ludzkiej ślepi widzą, chromi cho-
dzą? [...] Ślepi widzą, jeżeli my najpierw, 
ślepi na przewinienia nasze, poznajemy 
je, grzechy nasze uznajemy, nie wylicza-
jąc ich bez ustanku, ale znając ich złość, 
mamy mocne postanowienie nie wraca-
nia do tych obrzydliwości, które za łaską 
Bożą ujrzeliśmy we właściwym świetle. 
Wtenczas ślepota nasza jest uleczona! 
Chromi chodzą, tj., jeśli niestała wola 
nasza, zwróci się wreszcie do cnoty, 
znak to jest, że Chrystus mieszka w 
nas i tę chromą wolę naszą Boską mocą 
swoją wspiera. Trędowaci są oczyszcze-
ni, kiedy w Sakramencie Pokuty, przez 
spowiedź i skruchę obmywamy duszę 
naszą z trądu grzechu. Umarli powstają, 
kiedy dusza zabita przez grzech śmier-
telny, w grobie może dawno złożona i 
jak Łazarz już cuchnie, powstaje na głos 
łaski i nawraca się do Boga przez szczerą 
spowiedź. Ubogim Ewangelia jest gło-
szona, kiedy uznajemy nędzę i ubóstwo 
nasze wewnętrzne; kiedy pycha, miłość 
własna, zarozumiałość ustępują i dusza 
widzi, czym jest: nagą i niezdolną do do-
brego sama z siebie; wtenczas napełnia 
ją Chrystus darami swymi i ogłasza jej 
Dobrą Nowinę łask swych i darów. Jan 
Chrzciciel miał przygotować Chrystuso-
wi drogę, posłańcem był Tego, który jest 
prawdziwą Drogą, Prawdą i Życiem i w 
tym największa jego chwała.

I nam takiego Jana potrzeba, który 

by do serca naszego drogę Chrystusowi 
zgotował. Potrzeba nam umartwienia, 
szczególnie w czasie Adwentu. Potrze-
ba nam pokory, abyśmy zrozumieli, że 
choć Bóg łaskawy i darami swymi nas 
przyozdobił; chociażby mówiono o nas, 
jak o Janie Chrzcicielu: „Nie ma większe-
go między narodzonymi z niewiast”, to 
sami z siebie niczym jesteśmy - niegod-
ni rozwiązać rzemyka u obuwia brata 
naszego. „Prochem jesteśmy i w proch 
się obrócimy”, a jeśli nie zginiemy na 
wieki, to tylko za niczym niezasłużoną 
łaską, Pana naszego Jezusa Chrystusa. 
Potrzeba wreszcie naszej wiary, abyśmy 
bez zniechęcenia słowem i czynem, za-
wsze i wszędzie wyznawali naukę Zba-
wiciela.

O Wszechmocny Jezu, przycho-
dzimy do Ciebie z pokorą, powtórz w 
sercach naszych cuda, któreś uczynił 
przed uczniami Janowymi. Niech przej-
rzy dusza nasza i pozna Ciebie. Niechaj 
powstanie i pobiegnie do Ciebie, niech 
uszy jej otworzą się na głos Twój, niech z 
grobu grzechu powstanie i życiem łaski 
żyć pocznie. Niechaj naśladuje męstwo, 
pokorę i umartwienie Jana i tym mę-
stwem, pokorą i umartwieniem przygo-
tuje się na przyjście Twoje, a po śmierci 
do nieba, do Ciebie Jezu dojdzie! Amen.

Kazanie ks. Antoniego Rewery, 
Adwent, 1893 r.

Można powiedzieć, że takim po-
przednikiem Pańskim, może być każdy 
z nas, jeżeli tylko głosi nadejście Zba-
wiciela. W szczególny sposób był nim 
bł. ks. Antoni Rewera, który „w dzień 
i w nocy wznosił serce i ręce do Boga”, 
głosił Słowo Boże z wielkim oddaniem 
i mocą, wzywając do nawrócenia. Niech 
jego słowa, wygłoszone w czasie Ad-
wentu, będą i dla nas zachętą do przy-
gotowania serc dla Zbawiciela. 

Red.

„Błogosławiony jest ten, 
kto we Mnie nie zwątpi”
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„Królowo
 bez zmazy pierworodnej 

poczęta 
módl się za nami”

Tak odmawiamy i śpiewamy w Li-
tanii Loretańskiej sławiąc zaszczyt-
ny tytuł Najświętszej Maryi Panny. 
A ten tytuł wysławia szczególny 
przywilej Maryi, który otrzymała 
przez wzgląd na wybranie do god-
ności Matki Boga, który też stano-
wi równocześnie najgłębszy funda-
ment całego piękna Jej cnót […]. Jej 
zachowanie od najmniejszej nawet 
zmazy grzechowej porównują świę-

wała cnoty! Wspomnijmy na posłu-
szeństwo i pokorę przy zwiastowa-
niu; przypomnijmy sobie Jej wiarę 
w Opatrzność Bożą w przeróżnych 
okolicznościach; przypomnijmy so-
bie Jej zaparcie siebie w Betlejem, 
Egipcie i Nazarecie; pomyślmy o Jej 
delikatnej miłości bliźniego u Elż-
biety i w Kanie Galilejskiej; wresz-
cie pomnijmy na Jej cierpliwość w 
znoszeniu tylu cierpień. Naprawdę 
do Niej odnoszą się słowa Pisma 
Świętego.: „Wiele niewiast okazało 
się dzielnymi, ale Tyś je wszystkie 
przezwyciężyła”. Spoglądajmy odtąd 
z większym jeszcze poszanowaniem 
i czcią na Niepokalaną. Wiedząc, jak 
Bóg nienawidzi grzechu i jak Niepo-
kalana miała go w obrzydzeniu, je-
śli chcemy być dziećmi Bożymi i Jej 
dobrymi dziatkami, wyrzeknijmy się 
wszelkich brudów grzechowych, ża-
łując za nie, oczyszczajmy się z nich 
na świętej spowiedzi. Natomiast 
zmagajmy się, jak Ona w nabywaniu 
cnót: pokory, posłuszeństwa, cier-
pliwości w znoszeniu niedostatków, 
przeciwności losu, chorób, prześla-
dowań – w miłości Boga i bliźnich, dla 
których okazujmy się dobrymi, deli-
katnymi, uczynnymi, miłosiernymi, 
ćwiczmy się w wierze w Opatrzność 
Bożą, w ufności Bogu we wszystkich 
okolicznościach, nie tracąc nadziei i 
nie poddając się rozpaczy. Rozpalaj-
my w sobie szczególne nabożeństwo 
do tajemnicy Jej Niepokalanego Po-
częcia. Starajmy się [...] w soboty po-
święcone Maryi odmówić modlitwę 
ku Jej czci lub różaniec, albo koron-
kę, złożyć dobrą ofiarę na kościół 
lub na ubogich, odwiedzić Jej obraz 
i ozdobić go kwiatami i świecami. Z 
weselem wołajmy do Niepokalanie 
Poczętej - Matki Boga: „O Maryjo 
bez zmazy pierworodnej poczęta, 
módl się za nami, którzy się do Cie-
bie uciekamy”. Kochajmy Maryję 
Niepokalaną, a Ona nas ratować bę-
dzie i ułatwi nam osiągnięcie nieba. 
Amen.  

Bł. ks. Antoni Rewera/ Konferencja 
wygłoszona 8 XII 1940 r.

NAUKA O NIEPOKALANYM POCZĘCIU 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI

ci z Arką Noego, która z rządzenia 
Bożego wyszła bez uszkodzenia z 
powszechnej zagłady świata; – z 
owym krzakiem gorejącym, który na 
miejscu świętym oglądał Mojżesz, z 
owym ogrodem zamknionym, który 
kwitnie nienaruszony i nieskalany; 
do owego jaśniejącego miasta Boże-
go, którego fundamenty opierają się 
o święte wzgórza; z ową czcigodną 
świątynią Bożą, która promieniując 
blaskiem, pełna jest chwały Pana; i 
z innymi licznymi figurami tego ro-
dzaju, przez które według nauki Oj-
ców przepowiedziana została god-
ność Bogurodzicy, Jej nienaruszona 
niewinność i jej nigdy niesplamiona 
najmniejszą nawet skazą świętość. 
Nie można pomyśleć Adwentu bez 
Najświętszej Panienki, bez Tej, któ-
ra nam dała Mesjasza oczekiwanego 
przez ludzkość w rzeczywistym ad-
wencie, który przed Bożym Narodze-
niem trwał długie tysiąclecia. I jakże 
odbija Jej dostojna i przemiła po-
stać od ponurych mroków grzechu 
i zepsucia obyczajów, które ciążyły 
przez tysiące lat, zanim przyszedł 
na świat Jezus Chrystus. Maryja jest 
bez skazy. My zaś wszyscy nosimy na 
sobie piętno grzechu. Pismo Święte 
powiada: „Oto w nieprawościach je-
stem poczęty i w grzechach poczę-
ła mnie matka moja”. Jedynie Naj-
świętsza Maryja Panna, ze względu 
na swe macierzyństwo Boże została 
wyjęta spod zmazy grzechu pierwo-
rodnego i zachowana od winy. [...] 
Niedwuznacznie oznajmia to Boży 
wysłannik Gabriel mówiący do Niej: 
„łaski pełna”, nie było, więc tam już 
miejsca na grzech, gdzie była peł-
ność łaski. „Pan z Tobą”, gdzie Bóg 
zamieszkał, tam nie mógł przedtem 
panoszyć się szatan; „błogosławio-
naś Ty między niewiastami”, tzn. 
wyższa jesteś nad cały twój grzesz-
ny rodzaj. Nie sądźmy jednak, że 
świętość przyszła Maryi zbyt łatwo. 
Nie tylko, bowiem walka ze złem 
jest źródłem zasługi, ale przede 
wszystkim ćwiczenie się w cnotach. 
A jak doskonale Maryja praktyko-
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Pragnę do was mówić o słodkiej i wzruszającej tajem-
nicy żłóbka betlejemskiego, o pokłonie pasterzy, Trzech 
Króli i zarazem o tym, że Pan Jezus - owa siła i słodycz 
- co rano rodzi się sakramentalnie  w  TYM KOŚCIELE,  że  
jest  wielbiony i czczony przez ubogich i bogatych, tak jak 
niegdyś przez pasterzy i Królów […].

Abyśmy mogli przy żłóbku betlejemskim zaczerpnąć 
siłę i ową osłodę, prośmy Bogarodzicę Dziewicę o wypro-
szenie dla Was i dla mnie błogosławieństwa Jezusowego. 
O Maryjo weselem i pokorą wypełniona, uproś nam je. 
Prosimy słowami anielskimi: Zdrowaś Maryja, łaski peł-
na…!

Wzniosłą tajemnicę narodzenia Syna Bożego i zara-
zem Syna Maryi, Boga, Zbawcy świata,  [...] odnajdu-
jemy w Najświętszej Eucharystii, odtwarzaną i po-
nawianą, aż do końca wieków. Na ołtarzu Mesjasz 
rodzi się prawdziwie [...], na słowo kapłana staje 
się istotnie Mądrością Przedwieczną w widzial-
nych  postaciach  sakramentalnych […].

Tak więc, w trudnych warunkach życia naszego, wśród 
goryczy, nie użalajmy się, mówiąc jeden do drugiego i „do 
kogóż pójdziemy” po ratunek, pomoc, pociechę i osłodę, 
bo oto w stajence betlejemskiej, a z niej na cały świat i na 
naszą Ojczyznę, spłynęło źródło żywota wiecznego - oto 
Jezus, Bóg, Zbawiciel nasz. Pójdźmy do utajonego w ,,żło-
bie ołtarza”, pójdźmy i upadłszy oddajmy Mu pokłon wraz 
z Maryją Matką Jego, św. Józefem przybranym Ojcem Jego, 
z Aniołami, pasterzami, Trzema Królami, złóżmy Mu w da-
rze serca nasze, nasze modlitwy, prace i wysiłki, siebie i 
swoje rodziny, stan kapłański i świeckich, rząd i państwo, 
robotników, szkoły i w opiekę - słowem całą Ojczyznę i 

cały naród nasz. O Boskie Dziecię, umocnij naszą wiarę 
i ufność, rozgrzej miłością serca nasze i synów Ojczy-
zny naszej, byśmy wszyscy bez różnicy, okazywali się 
ludźmi dobrej woli i by pokój Twój święty był udzia-

łem naszym, a Polska Twoją własnością! Twoim 
królestwem na zawsze! O Jezu przyjdź Królestwo 

Twoje! Amen.
Bł. ks. Antoni Rewera

Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś 
w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan” (Łk 2, 10-11). 

BOŻE NARODZENIE
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CZERWONY 
jak Miłość Boga do Ciebie

Słyszysz na każdym kroku: mu-
sisz się modlić, żeby Cię Bóg poko-
chał; musisz nie grzeszyć, żeby... ; 
musisz... ? Stop! On Cię KOCHA!!! Za 
nic. On kocha nie dlatego, że modlisz 
się, chodzisz do kościoła, że jesteś 
grzeczny. Kocha po prostu dlatego, 
że jesteś. Bo jesteś Jego wspaniałym 
stworzeniem. Dlatego bardzo pra-
gnie, żebyś przyjął Jego miłość.

Jakie uczucia budzą się w Tobie, 
kiedy słyszysz słowa:

„Panie, przenikasz i znasz mnie,
Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję.
Z daleka przenikasz moje zamy-

sły, widzisz moje działanie i mój 
spoczynek i wszystkie moje drogi są 
Ci znane"?

(Ps 139,1-3)

Rozmawiaj o swoich uczuciach z 
Bogiem. Boisz się Go? Powiedz Mu 

o tym. Wstydzisz się, kiedy On pa-
trzy na Twoje życie? To Mu je od-
daj! Szczera rozmowa dwóch serc 
– znajdź kilkanaście minut na taką 
wieczorną modlitwę w Adwencie.

ZIELONY 
jak niezachwiana Ufność

Na początek opowiadanie:
„W warsztacie stolarskim narzę-

dzia dyskutowały o tym, by wyklu-
czyć ze swej wspólnoty niektórych 
jej członków: piłę, która jest kąśliwa 
i skrzypi zębami; młotek, który ma 
ciężki i gwałtowny charakter; gwoź-
dzie, które kłują; drapiące i drażnią-
ce papiery ścierne oraz okrutnie ra-
niącą siekierę.

W końcu, gdy wszyscy chcie-
li usunąć wszystkich, przyszedł do 
warsztatu stolarz i używając tych 
piłujących, drapiących, stukających, 
raniących narzędzi… zrobił piękną 

kołyskę dla dziecka, które miało się 
wkrótce narodzić!”

Czasem życie tak się układa, że w 
żadnym wydarzeniu nie widzisz sen-
su. I co dalej w takim wypadku? Kiedy 
Ty już nic nie możesz, wtedy otwiera 
się przestrzeń dla przychodzącego 
Boga! On umiejętnie poskłada każde 
Twoje doświadczenie w jedną pięk-
ną całość. I otworzy Twoje oczy, abyś 
zobaczył cud! Spróbuj zaufać Bogu, 
zaufać Jego miłości do Ciebie.

Niech Twoją modlitwą na kolej-
ny tydzień będzie uwielbienie Boga 
za wszystkie wydarzenia z Twojego 
życia. Za te wielkie, ale też te mało 
znaczące. Spróbuj! Niczego nie stra-
cisz, ale za to zyskasz upragniony 
pokój i radość serca. Czy potrafisz 
też podziękować Bogu za trudne 
wydarzenia mimo, że ich nie rozu-
miesz?

Ile razy czekasz na coś w życiu? Na autobus? Egzamin? Zdarzało się czekać na kogoś? 
Czekajmy razem na... Jezusa! Kiedy On jest, to życie zawsze nabiera kolorów! Zaprasza-
my na niezwykłą adwentową wędrówkę. Więc zaczynajmy!
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NIEBIESKI jak Maryja

„Pewnej nocy miałem cudowny 
sen. Zobaczyłem długą drogę, która 
z ziemi pięła się ku górze, by zginąć 
pośród chmur, kierując się ku nie-
bu. Nie była to jednak droga wygod-
na. Co więcej pełna była przeszkód, 
usiana zardzewiałymi gwoźdźmi, 
ostrymi i tnącymi kamienia-
mi, kawałkami szkła. Lu-
dzie wędrowali tą dro-
gą boso. Gwoździe 
wbijały się w cia-
ło, wielu miało 
zakrwawione 
stopy. Mimo 
tego nie re-
z y g n o w a -
li, chcieli 
dojść do 
n i e b a . 
K a ż d y 
krok wy-
woływał 
c i e r p i e -
nie. Wę-
d r ó w k a 
była po-
wolna i 
trudna. 

Potem w 
moim śnie uj-
rzałem Jezusa, 
który szedł na-
przód. On również 
szedł boso. Szedł wol-
no, ale zdecydowanie. Ani 
razu nie zranił sobie stopy. 
Jezus szedł i szedł. Wreszcie do-
tarł do nieba i tam usiadł na wielkim, 
złocistym tronie. Spoglądał w dół, 
obserwując tych, którzy usiłowali 
wejść. Spojrzeniem i gestami zachę-
cał ich. Zaraz po Nim szła również 
Maryja, Jego Matka.

Maryja szła jeszcze szybciej niż 
Jezus. Wiecie dlaczego? Stawiała swe 
stopy na śladach pozostawionych 
przez Jezusa. Szybko dotarła, więc do 
Syna, który posadził Ją na wielkim fo-
telu, po swej prawej stronie. 

Maryja również zaczęła dodawać 
otuchy tym, którzy wspinali się i za-
chęcała ich, by szli po śladach, zosta-
wionych przez Jezusa, tak jak sama to 
zrobiła. Ludzie rozsądni tak właśnie 
postępowali i szybko posuwali się ku 
niebu. Inni skarżyli się na rany, często 

zatrzymywali się, czasami rezygno-
wali zupełnie i upadali na brzegu dro-
gi, zwyciężeni przez smutek”.

Pójść śladami Jezusa, tak jak szła 
Maryja. Czy to możliwe? Tak! Odłóż 
na 15 minut telefon, wyłącz TV. Wejdź 

głąb. Podobnie uczynił trzeci.

Kiedy przyszła kolej na czwarte-
go, ujrzał z wysokości muru wspa-
niały ogród z drzewami owocowymi, 
fontannami, rzeźbami, przeróżnymi 
kwiatkami i tysiącem innych rozko-
szy. Ogromnie silne było pragnienie, 

by się rzucić w głąb tej oazy zie-
leni i spokoju, ale przeważy-

ło inne pragnienie: by iść 
przez świat i opowia-

dać wszystkim, że 
istnieje taki ogród 

i że jest tak pięk-
ny”.

W ł a ś n i e 
taki czło-
wiek pro-
wadzi ludzi 
do Boga. 
Kto, uj-
r z a w s z y 
B o g a , 
p r a g n i e 
podzielić 
się z inny-
mi tą wie-
ścią, ten 

p e w n e g o 
dnia zajmie 

w tym ogro-
dzie szczegól-

ne miejsce - bli-
sko serca samego 

Boga.
Gdy Bóg rzeczywiście 

narodzi się w Tobie, nie 
potrafisz Go zatrzymać tylko 

w swoim sercu. Przez Twoje sło-
wa, uczynki, życie zechcesz zapalać 
światło tam, gdzie być może już ono 
dawno zgasło. Dzięki Tobie Bóg po-
wędruje do drugiego człowieka, żeby 
się w nim też narodzić.

Niedługo tegoroczny Adwent do-
prowadzi nas do Świąt Bożego Na-
rodzenia. Obyśmy zawsze pozwalali 
Bogu rodzić się na nowo w naszym 
życiu. On daje łaskę, ale od nas za-
leży, czy zechcemy z niej skorzystać, 
malując nasze życie i relację z Bo-
giem różnymi kolorami: wiary, rado-
ści, męstwa, umiejętności, pobożno-
ści i wieloma innymi.

Zapraszamy na stronę fb: 
Franciszkanki CFS i Młodzi

Opowiadania ze strony: 
https://adonai.pl

w ciszę. Weź do ręki Biblię i czytaj 
Ewangelię, a odkryjesz ślady Jezusa. 
Wtedy będziesz mógł „wyprostować” 
swoje drogi.

ŻÓŁTY jak światło Słońca

Dawno, dawno temu...
„Był sobie raz ogród zamknięty 

w ogromnych murach i wzbudza-
jący ciekawość wielu ludzi. Wresz-
cie, pewnej nocy, czterech ludzi za-
opatrzyło się w długą drabinę, żeby 
zajrzeć, co też tam może być. Kiedy 
pierwszy z nich dotarł na wysokość 
muru, zaczął się głośno śmiać i ze-
skoczył do ogrodu. Wspiął się drugi, 
zaczął się śmiać i także skoczył w 
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Powołanie zakonne jest jak 
BOŻE NARODZENIE!!!

ROZMOWY Z s. JULIĄ - cz. IV (ostatnia)

Zapraszam wszystkich na cykl „Rozmowy z s. Julią”. Jest to forma odpowiedzi na najbardziej nurtujące, a zarazem 
trudne pytania dotyczące życia zakonnego. Pomysł zrodził się podczas tegorocznej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, kie-
dy to spotykając się i rozmawiając z wieloma osobami zauważyłam padające podobne pytania i wątpliwości.

Życzę miłej i pouczającej lektury!

Szczęść Boże Siostro!!!
Bardzo się cieszę, że znowu się 

spotykamy. Ale niestety dziś ostatni 
raz…

A co się stało Elu?

Wyprowadzam się z rodzicami do 
innego miasta. Musimy zaopiekować 
się babcią, która już jest w podeszłym 
wieku. Ale to nie znaczy, że jeszcze się 
nie zobaczymy. Zamierzam trzymać z 
Siostrą kontakt, bowiem w moim ser-
cu coraz bardziej rodzi się pragnienie 
życia zakonnego.

Elu to wspaniała wiadomość. 
Obiecuję w tej intencji stałą modli-

twę. A o czym dziś będziemy rozma-
wiały?

Siostro… tyle już mi powiedziałaś 
o swoim Zgromadzeniu i życiu w za-
konie. Teraz chciałabym dowiedzieć 
się, jak u Ciebie narodziło się powo-
łanie zakonne?

Dobrze, Elu. Czas Adwentu to czas 
oczekiwania i szukania odpowiedzi 
na pytania. Dlatego chętnie opowiem 
Ci, jak to było u mnie. Ja swoje po-
wołanie zawsze porównuje właśnie 
do Adwentu, bo ono prowadzi do Mi-
łości, która przewyższa wszystkie 
ziemskie miłości. Powołanie zakonne 

jest jak Boże Na-
rodzenie. Kiedy 
już Bogu odpo-
wiesz „tak”, rodzi 
się w Twym sercu 
Maleńka Miłość, 
która wzrasta w 
Tobie przez po-
sługę ku Bogu w 
bliźnim, bo to ha-
sło naszego Zgro-
madzenia.

Siostro… Cu-
downie! A więc 
jak to się zaczę-
ło? Kiedy poja-
wiły się pierwsze 
myśli o życiu za-
konnym?

Powołanie do 
życia zakonne-
go było dla mnie 
oczywiste, już 
chyba od koły-
ski. Od momentu 
pierwszych lat 
katechizacji, za-
dawałam pytania 
dotyczące obec-

ności Boga w świecie. Już wtedy za-
kładałam się z siostrami zakonnymi, 
że będę taka jak one. 

I wygrałam… W mojej parafii ro-
dzinnej od zawsze były siostry, więc 
w zabawach brak welonu zastępował 
sweter na głowie.

A co na to Siostry rodzina?
Moje powołanie zrodziło się w ro-

dzinie i jest swoistą tajemnicą dzia-
łania Ducha Świętego, do którego 
nabożeństwo miała moja babcia, gdy 
tymczasem druga pielgrzymowa-
ła ze mną po polskich sanktuariach. 
Kiedy wakacje spędzałam u cioci w 
Krakowie, była moją przewodniczką 
po wszystkich kościołach krakow-
skich. Ciepły klimat domu rodzinnego 
i chrześcijański autorytet rodziców 
wprowadzał mnie stale w Boży świat.

A co było potem?
Od zawsze towarzyszyło mi pra-

gnienie niesienia pomocy ludziom. 
Myślę, że to była swoista lekcja 
„umierania” dla drugich, tak potrzeb-
na w przyszłym życiu zakonnym.

W ósmej klasie postanowiłam 
zdawać na medycynę. I tak się stało. 
Wybrałam profil biologiczno-che-
miczny, ale moje pragnienia odda-
nia się Bogu wzrastały. Ostatni rok 
przed maturą wspominam, jako czas 
rozkochiwania się wyłącznie w Bogu. 
Codziennie uczestniczyłam w Eucha-
rystii i adorowałam Najświętszy Sa-
krament.

Czyli żyła Siostra w świecie już jak 
Siostra zakonna?

Tak, Elu. Kontakt z przyszłym 
Zgromadzeniem, siostrami w parafii 
oraz moje zaangażowanie charyta-
tywne w oczach rówieśników czyni-
ły mnie już siostrą zakonną, co nie 
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A może w Twoim sercu rodzą się pragnienia poświęcenia życia Jezusowi?
Jeśli chcesz poznać nasze życie… nie czekaj!

Zapraszamy do kontaktu z nami:

s. Julia Kalarus (referentka powołaniowa)
tel: 790583354

e-mail:  s.kalarusjulia@interia.pl
więcej na stronie fb: Franciszkanki CFS i Młodzi

Pochłonięci wirem otaczającego nas świata, nie mamy czasu na nic, nawet dla siebie…

A może warto zatrzymać się i spotkać z Jezusem, tym Przyjacielem, który nas zawsze zrozumie.

Zapraszamy na rekolekcje powołaniowe.

przeszkadzało, bym była powiernicą 
ich sekretów. Z Siostrami Francisz-
kankami utrzymywałam kontakt 
przez dwa lata. Jeździłam do nich na 
rekolekcje powołaniowe i po maturze 
wstąpiłam do Zgromadzenia. 

Czyli po wstąpieniu poczuła się 
Siostra na swoim miejscu?

Dokładnie tak, ale chociaż chodzę 
w stroju zakonnym ciągle mi czegoś 
brakuje. Dlaczego? Bo Boga nie moż-
na raz chwycić w dłonie i serce – cią-
gle się za nim tęskni i czeka na Niego, 
jak w Adwencie.

A jak jest dzisiaj?
Po kilkunastu latach w zakonie, 

moje życie nabiera blasku. Porównuje 
je do tęczy po burzy. Każdy kolor jest 
inny, bo wszystko, co w zakonie robię, 
wynika z posłuszeństwa przełożo-
nym. To oni wskazują mi drogę służ-
by Panu Bogu. I to rodzi największe 
owoce radości, ponieważ odkrywam, 
ile znaczy uśmiech i pomoc ofiarowa-
na innym.

Dziękuję Siostrze za to piękne 
świadectwo. Czy mogę przyjechać do 
Was na rekolekcje powołaniowe?

Oczywiście, Elu. Do zobaczenia w 
styczniu w Częstochowie. Tymcza-
sem życzę Ci pięknego Adwentu i cza-
su Bożego Narodzenia.

Nawzajem Siostro i Szczęść Boże!
Szczęść Boże, Elu! Cieszę się, że się 

poznałyśmy.



Zapraszamy!
KOGO?

Dziewczęta rozeznające swoją drogę powołania.
PO CO?

Na zimowe skupienie do Sióstr Franciszkanek.
GDZIE?

Częstochowa, Ul. Płocka 9
KIEDY?
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Informacje i zapisy: s. Julia 
Tel.: 790583354


