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ŚWIĘTY AUGUSTYN: „GDZIE MIŁOŚĆ, TAM JEST 

TRÓJCA: MIŁUJĄCY, UMIŁOWANY I ŹRÓDŁO 

MIŁOŚCI”. 

R O Z W A Ż A N I E   S Ł O W A    B O Ż E G O 

Liturgią tej niedzieli zaczynamy Adwent, czas przygotowania na przyjście 

Pana. Dziś św. Paweł stanowczo wzywa nas: „Rozumiejcie chwilę obecną; 

teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu”. Na dzisiejszej Eucharystii 

wchodzimy „na górę Pańską, do świątyni Boga”. On ma moc, by to, co na co 

dzień wykorzystujemy do walki z innymi, uświęcić i przekuć w narzędzie 

pokoju, służące pracy dla Bożego Królestwa. I to jest wielki powód do radości.  

Jezus przyjdzie po to, aby nas zabrać. Mamy być czujni, ponieważ tych, którzy 

zachowują czujność serca, nawiedzi Bóg; ich właśnie zabierze ze sobą do 

swego Królestwa. Czuwanie, to wewnętrzna gotowość, która rozpala w nas 

tęsknotę i pragnienie zjednoczenia z Tym, na kogo oczekujemy. Przez 

czujność stajemy się podobni do siebie – jak oblubienica do oblubieńca, 

kochany do kochającego; jak człowiek do Boga. Dlatego mamy być gotowi. 

Na tym polega duchowa czujność, aby nieustannie dojrzewać do pełnej 

gotowości na przyjście Pana. Dla uczniów Chrystusa gotowość to nie smutna 

konieczność, ale duchowy przywilej wypełnienia się tęsknoty za Tym, którego 

ponad wszystko pragnie nasze serce. W końcu na tym świecie jesteśmy tylko 

przechodniami. Nasza prawdziwa ojczyzna jest w niebie.  

HASŁO NOWEGO ROKU LITURGICZNEGO: 

W I E L K A   T A J E M N I C A   W I A R Y 



LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

CZYTANIE z Księgi proroka Izajasza. Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące 

Judy i Jerozolimy: Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stać 

będzie mocno na szczycie gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do 

niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: „Chodźcie wstąpmy na górę 

Pańską, do świątyni Boga Jakuba! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy 

kroczyli Jego ścieżkami. Bo prawo pochodzi z Syjonu i słowo Pańskie - z 

Jeruzalem”. On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i sędzią dla licznych 

narodów. Wtedy swe miecze przekują na 

lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród 

przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie 

będzie się więcej zaprawiać do wojny. 

Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości 

Pańskiej!    Oto słowo Boże.               
CZYTANIE z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia: Rozumiejcie chwilę 

obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie 

jest bliżej nas niż wtedy, gdy uwierzyliśmy. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. 

Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła! Żyjmy 

przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i 

wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i 

nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom.                   Oto słowo Boże. 

SŁOWA EWANGELII według św. Mateusza. Jezus powiedział do swoich 

uczniów: „Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 

Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali 

aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop 

i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 

Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie 

będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie 

więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: 

Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno 

by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie 

gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.   

Oto słowo Pańskie.  



N I E D Z I E L N E   Z A M Y Ś L E N I A 

BEZ USPRAWIEDLIWIENIA 
Którejś niedzieli, na bramie kościoła wywieszono takie obwieszczenie: „Aby 

umożliwić wszystkim przyjście do kościoła, w najbliższą niedzielę 

zorganizujemy *SPECJALNĄ NIEDZIELĘ BEZ USPRAWIEDLIWIEŃ*. W zakrystii 

zostaną umieszczone łóżka dla wszystkich tych, którzy twierdza: „Niedziela 

jest jedynym dniem tygodnia, w który mogę się wyspać”.  

Przygotowany zostanie specjalny sektor miękkich foteli dla tych, którzy 

uważają, że ławki są niewygodne. Odpowiednie krople do oczu zostaną 

ofiarowane tym, którzy mają oczy zbyt zmęczone wpatrywaniem się przez 

całą noc w telewizję. 

Stalowy kask otrzymają wszyscy, którzy mówią: „Jeżeli pójdę do kościoła, 

może spaść mi na głowę dach”. Miękki pled dostarczy się osobom, które 

twierdzą, że kościół jest zbyt zimny, a wentylatory osobom, które uważają, 

że w kościele jest za gorąco. Do dyspozycji będą kartki dla tych, którzy pragną 

przeprowadzić klasyfikację osób *zawsze chodzących do kościoła, ale 

zachowujących się gorzej od innych*.  Krewni i przyjaciele zostaną wezwani 

do pomocy paniom, które nie mogą równocześnie przyjść do kościoła i 

przygotować obiadu.  Wszystkim, którzy niepokoją się koniecznością złożenia 

ofiary, rozda się odznaki z napisem: „Już dałem”.  W jednej nawie zostaną 

umieszczone drzewa i kwiaty dla osób szukających Boga w przyrodzie.  

Lekarze zajmą się osobami, które chorują wyłącznie w niedzielę. 

Dostarczymy aparaty osobom, które nie słyszą kazania, a specjalne zatyczki, 

którym jest zbyt głośno.  Kościół zostanie ozdobiony gwiazdami 

betlejemskimi i liliami wielkanocnymi dla tych, którzy zawsze i jedynie lubią 

jeden rodzaj kwiatów”. 

Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? Czuwajcie i 

módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, 

ale ciało słabe (Mt26,40-41). Dzisiaj czuwanie z Jezusem, stało się 

skazaniem na ciężkie roboty przymusowe. Bóg ofiaruje nam 

wieczność. My dajemy Mu niechętnie kilka minut.                             

[korzystano: B. Ferrero – Ale my mamy skrzydła]     



J E Z U S O W E   P R Z Y P O W I E Ś C I 

PRZYPOWIEŚĆ O TALENTACH (8) 
PODOBNIE TEŻ JEST JAK Z PEWNYM CZŁOWIEKIEM, KTÓRY MAJĄC SIĘ UDAĆ 

W PODRÓŻ, PRZYWOŁAŁ SWOJE SŁUGI I PRZEKAZAŁ IM SWÓJ MAJĄTEK. 

JEDNEMU DAŁ PIĘĆ TALENTÓW, DRUGIEMU DWA, TRZECIEMU JEDEN, 

KAŻDEMU WEDŁUG JEGO ZDOLNOŚCI I ODJECHAŁ. ZARAZ TEN, KTÓRY 

OTRZYMAŁ PIĘĆ TALENTÓW, POSZEDŁ, PUŚCIŁ JE W OBRÓT I ZYSKAŁ DRUGIE 

PIĘĆ. TAK SAMO I TEN, KTÓRY DWA OTRZYMAŁ; ON RÓWNIEŻ ZYSKAŁ 

DRUGIE DWA. TEN ZAŚ, KTÓRY OTRZYMAŁ JEDEN, POSZEDŁ I ROZKOPAWSZY 

ZIEMIĘ, UKRYŁ PIENIĄDZE SWEGO PANA. PO DŁUŻSZYM CZASIE POWRÓCIŁ 

PAN OWYCH SŁUG I ZACZĄŁ ROZLICZAĆ SIĘ Z NIMI. WÓWCZAS PRZYSZEDŁ 

TEN, KTÓRY OTRZYMAŁ PIĘĆ TALENTÓW. PRZYNIÓSŁ DRUGIE PIĘĆ I RZEKŁ: 

„PANIE, PRZEKAZAŁEŚ MI PIĘĆ TALENTÓW, OTO DRUGIE PIĘĆ TALENTÓW 

ZYSKAŁEM”. RZEKŁ MU PAN: „DOBRZE, SŁUGO DOBRY I WIERNY! BYŁEŚ 

WIERNY W RZECZACH NIEWIELU, NAD WIELOMA CIE POSTAWIĘ: WEJDŹ DO 

RADOŚCI TWEGO PANA!” PRZYSZEDŁ RÓWNIEŻ I TEN, KTÓRY OTRZYMAŁ 

DWA TALENTY, MÓWIĄC: „PANIE, PRZEKAZAŁEŚ MI DWA TALENTY, OTO 

DRUGIE DWA TALENTY ZYSKAŁEM”. RZEKŁ MU PAN: „DOBRZE, SŁUGO 

DOBRY I WIERNY! BYŁEŚ WIERNY W RZECZACH NIEWIELU, NAD WIELOMA 

CIĘ POSTAWIĘ: WEJDŹ DO RADOŚCI TWEGO PANA!” PRZYSZEDŁ I TEN, KTÓRY 

OTRZYMAŁ JEDEN TALENT I RZEKŁ: „PANIE, WIEDZIAŁEM, ŻEŚ JEST CZŁOWIEK 

TWARDY: CHCESZ ŻĄĆ TAM, GDZIE NIE POSIAŁEŚ I ZBIERAĆ TAM, GDZIEŚ NIE 

ROZSYPAŁ. BOJĄC SIĘ WIEC, POSZEDŁEM I UKRYŁEM TWÓJ TALENT W ZIEMI. 

OTO MASZ SWOJĄ WŁASNOŚĆ!” ODRZEKŁ MU PAN JEGO: „SŁUGO ZŁY I 

GNUŚNY! WIEDZIAŁEŚ, ŻE CHCĘ ŻĄĆ TAM, GDZIE NIE POSIAŁEM I ZBIERAĆ 

TAM, GDZIEM NIE ROZSYPAŁ. POWINIENEŚ WIĘC BYŁ ODDAĆ MOJE 

PIENIĄDZE BANKIEROM, A JA PO POWROCIE BYŁBYM Z ZYSKIEM ODEBRAŁ 

SWOJĄ WŁASNOŚĆ. DLATEGO ODBIERZCIE MU TEN TALENT, A DAJCIE TEMU, 

KTÓRY MA DZIEŚIĘĆ TALENTÓW. KAŻDEMU BOWIEM, KTO MA, BĘDZIE 

DODANE, TAK ŻE NADMIAR MIEĆ BĘDZIE. TEMU ZAŚ, KTO NIE MA, ZABIORĄ 

NAWET TO, CO MA. A SŁUGĘ NIEUŻYTECZNEGO WYRZUĆCIE NA ZEWNĄTRZ– 

W CIEMNOŚCI! TAM BĘDZIE PŁACZ I ZGRZYTANIE ZĘBÓW”. 



 Kiedy z uwagą czytamy tę przypowieść, widzimy wyraźny jej podział 

na cztery części. W pierwszej – Pan dzieli swój majątek pomiędzy sługi i 

wyjeżdża. W drugiej – Jezus przedstawił obdarowanych i to, co oni uczynili z 

otrzymanymi darami. W trzeciej – Pan powraca i rozlicza sługi. W czwartej – 

słudzy zostają nagrodzeni i jeden z nich został ukarany. 

 Przypowieść o talentach jest przypowieścią o nas wszystkich. Pan Bóg 

miłuje nas i prawdziwie obsypuje całymi zdrojami darów – talentów. Na 

początek dał nam życie, rozwijamy się, by być coraz bardziej człowiekiem, by 

rozwijać się fizycznie, intelektualnie, ale także moralnie, religijnie i duchowo. 

Ten dar życia jest podstawą. Kolejnymi darami obsypywani jesteśmy w miarę 

naszego wzrastania, a są nimi: dar miłości najbliższych w rodzinie, dar 

zdrowia, przyjaźni, uzdolnienia fizyczne (z tych korzystają np. sportowcy), 

intelektualne i artystyczne. Wiara też jest talentem. Jest nim nadzieja życia 

wiecznego. Nie wszyscy mają wszystkie dary. Dla ćwiczenia warto pomyśleć, 

a nawet zapisać nasze dary. Przypomnieć, które otrzymaliśmy, aby 

uzmysłowić sobie, jak bardzo jesteśmy uprzywilejowani i kochani. 

 Chrystus mówi, że gospodarz dał jednemu pięć talentów, drugiemu 

dwa talenty, a trzeci otrzymał jeden talent. Myśląc po ludzku możemy 

powiedzieć, że Bóg był niesprawiedliwy. Pan obdarza wszystkich. 

Obdarowuje tak, jak chce. Powstaje pytanie: dlaczego właściciel talentów 

dzieli je nierówno? Bóg nas zna. On nas stworzył. Zna nasze możliwości. My 

wszyscy nie jesteśmy tacy sami. Jedni potrafią lepiej liczyć, inni lepiej malują, 

a jeszcze inni potrafią „majsterkować” itp. 

 Sługa, który otrzymał pięć talentów, doskonale poradził sobie z nimi. 

Pomnożył je. Podobnie postąpił ten, który otrzymał dwa talenty. Natomiast 

sługa obdarowany jednym talentem zaprzepaścił go. Prawdopodobnie 

uczyniłby tak samo, gdyby dostał ich więcej. Bóg zna nasze możliwości. 

Zaryzykował jeden talent w nadziei, że obudzi tego człowieka. To co się stało 

dowodzi, że ów sługa nie zasługuje na więcej. 

 Pan Bóg udzielając ze swego, może dawać jak chce. Nikogo przy tym 

nie krzywdzi. Nam nic się od Niego nie należy.  Żyjemy z daru. Bóg jest hojny. 

Talenty otrzymujemy, by pomogły nam się zbawić. Pan daje każdemu tyle, ile 

potrzeba. Nie ilość talentów, ale samo obdarowanie jest znakiem miłości 

Boga.  



 Czasami porównujemy życie kogoś z naszym życiem. Z reguły wydaje 

się, że my mamy „ciężki żywot”. Wtedy budzi się zazdrość. Powoduje ona 

smutek, żal, bo nie jesteśmy zadowoleni z tego, kim jesteśmy. W katechizmie 

czytamy: „Zazdrość jest wadą główną…. Zazdrość jest grzechem 

śmiertelnym…”. Zazdrość jest jednym z grzechów głównych i należy się z niej 

spowiadać! 

 Ten, który otrzymał jeden talent posunął się daleko w złu. Zakopał 

talent – bo, jak myślał: „mam tak mało, że nie opłaca się nic z nim robić”. 

Mógł bać się tego, że wystawi się na drwiny, będzie wyśmiany. Dalej – 

zazdrościł tym, którzy mieli więcej. W końcu taka postawa może 

spowodować, że znienawidzi dawcę – gospodarza. Ileż złego powiedział o 

właścicielu talentów sługa obdarowany tylko jednym talentem: „Panie, 

wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś i 

zbierać tam, gdzieś nie rozsypał”. Powiedział to, jako usprawiedliwienie, że 

nie zrobił nic dla pomnożenia talentu. Różnica pomiędzy nim a pozostałymi 

sługami polega na tym, że tamci cieszyli się darem i postanowili go 

pomnożyć, on zaś zakopał go w ziemi, lekceważąc możliwości, które 

otrzymał. Oni odeszli ze spotkania wdzięczni za otrzymane dary – on 

oburzony, że tak mało dostał. Oni oddają gospodarzowi talenty i z dumą 

pokazują zyski, on oddaje talent ubrudzony ziemią wraz z wymówkami i 

pretensjami. 

 Zły sługa usiłuje zwieść wszystkich na siłę dowodząc, że racja jest po 

jego stronie. Postąpił, w jego mniemaniu, właściwie. Dostał talent i 

„uczciwie” go oddaje. Gospodarz – Bóg demaskuje jego przewrotność: 

„Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem i zbierać 

tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze 

bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność”. 

Gospodarz nie dyskutuje ze złym sługą. Wykazuje braki w jego postępowaniu 

i niekonsekwencje. Są nimi lenistwo i bycie złym. 

 Warto zauważyć, że Bóg rozliczając sługi nie odbiera od nich 

talentów. Nawet ten jeden, zmarnowany talent oddaje słudze, który 

pierwotnie otrzymał ich pięć. Nie czyni z człowieka niewolnika. Rozdaje 



talenty i oczekuje ich pomnożenia, ale nie czyni tego dla siebie. Pomnażając 

swoim życiem dary Boże, człowiek pomnaża chwałę Pana w świecie. Odnosi 

z tego korzyść nie Stwórca, gdyż człowiek nie może Mu niczego oddać, ale 

stworzenie, my ludzie. 

 Tego, który nie wykorzystał szans życiowych, który czynnie nie 

pomnażał chwały Bożej, czyli nie kształcił się, nie brał czynnego udziału w 

tworzeniu nowych struktur we wspólnocie, nie przyczyniał się do 

postępowania w swojej i bliźnich wierze… itp., Jezus usuwa z Królestwa 

Bożego. „Dlatego odbierzcie mu ten talent… Każdemu bowiem, kto ma, 

będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą 

nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w 

ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. 

  

CIEMNOŚC, PŁACZ I ZGRZYTANIE ZĘBÓW. JEŻELI NIE NIEBO – 

KRÓLESTWO BOŻE, TO POZOSTAJE PIEKŁO. JEZUSOWE PRZESŁANIA SĄ 

JASNE. CHCESZ NIEBA, CHCESZ ZAMIESZKAĆ W KRÓLESTWIE BOŻYM, TO 

BĄDŹ DOBRY I CZYŃ DOBRO! 

 

 

 

 

 



MODLITWA:    OJCZE NASZ (2) 

„Ojcze…” 
NIEBO NIE JEST DALEKO 

Włożyła na siebie piękną sukienkę w jaskrawym pomarańczowym kolorze, 

włosy przewiązał czerwono – złotą wstążeczką i stała już gotowa wyjść do szkoły. 

Właśnie był dzień ojca i wszystkie dzieci miały przyjść ze swoimi tatusiami. Jedynie 

ono mogła przyjść tylko z mamą. Zdaniem mamy byłoby lepiej tego dnia pozostać w 

domu, ponieważ wszyscy będą na pewno się bardzo dziwić. Jednak dziewczynka 

miała zamiar opowiedzieć wszystkim o swoi tacie, chociaż ten tata różnił od innych 

ojców. W szkole zebrało się już sporo tatusiów, trzymających za ręce swoje 

niecierpliwiące się pociechy. Nauczycielka wywoływała po kolei każde dziecko, 

które następnie miało przedstawić wszystkim swojego tatę. Tak przyszła kolej na 

dziewczynkę w pomarańczowej sukience, lecz żadnego mężczyzny przy nim nie 

było. 

 - Gdzie jest twój tatuś? – zapytało jedno z dzieci. 

 - Według mnie, ona go nie ma - domyślnie zauważyło inne. 

 Z końca Sali jakiś głos komentował tę sytuację: 

 - Kolejny przepracowany tatuś, któremu zabrakło czasu, żeby coś zrobić dla 

swojej córki… 

 Dziewczynka przywitała wszystkich z uśmiechem, a przynaglona przez 

nauczycielkę, głośno i wyraźnie zaczęła się tłumaczyć: 

 - Mojego taty tutaj nie ma, ponieważ żyje bardzo daleko. Jednak wiem, że 

pragnął by być teraz ze mną. I chcę, żebyście dowiedzieli się o moim ojcu 

wszystkiego, a najważniejsze jest to, że bardzo mnie kocha. On opowiadał mi bajki, 

nauczył mnie jeździć na rowerze. Na urodziny dostałam czerwoną różę, biegaliśmy 

razem po łąkach, puszczając latawce. Razem chodziliśmy na wspaniałe lody, a 

chociaż go ze mną nie widzicie, nie jestem sama, bo mój tata zawsze jest przy mnie, 

chociaż żyjemy tak daleko od siebie. 

 Mówiąc to położyła rękę na sercu. Mama, osamotniona pośród wszystkich 

tatusiów, patrzyła na córkę z dumą, roniąc łzy wzruszenia. Ostatnie słowa małej 

brzmiały: 

 - Bardzo kocham swojego tatę. On jest moim słońcem i gdyby mógł, to byłby 

tutaj, ale niebo jest przecież tak daleko… Czasami jednak, kiedy zamykam oczy, 

wydaje mi się, że tuli mnie w swych objęciach. 

 Przymknęła oczy, a wszystkim zebranym wydawało się, że wyraźnie widzą 

tego tatę obok dziewczynki.  



  Wiem, że jesteś ze mną, tato – zapewniła dziewczynka, przerywając 

panująca w Sali ciszę. 

 To, co zdarzyło się potem, wywołało powszechne zdumienie, bo oto – 

chociaż nie sposób tego wytłumaczyć – na stoliku pojawiła się nie wiadomo skąd 

piękna, pachnąca, czerwona róża. Takim to sposobem objawiło się 

dziewczynce błogosławieństwo miłości jej tatusia i zapewnienie, że 

nieba nie trzeba wcale szukać daleko.  

MOJA „KARTA PAMIĘCI” 
Pan Jezus zawsze opowiadał o Bogu. Wszyscy, którzy Go słuchali, 

mogli się dowiedzieć, że Bóg jest Stwórcą wszechświata, 

potężnym Panem życia, tak wielkim, że ludzka wyobraźnia nie może Go 

ogarnąć. Dla Żydów nawet Jego imię było tak święte, że nie ośmielali go 

wymawiać. Ale przecież Bóg powinien mieć imię, już choćby dlatego, by 

można Go było wzywać w modlitwie. 

Pan Jezus nauczył swych uczniów specjalnej modlitwy, w której mogli Boga 

nazywać „Abba” – Ojcem, Tatusiem. Każdy tata zapewnia dziecku miłość, 

opiekę, pomoc, wsparcie w trudnościach. Bóg chce, żebyśmy o Nim myśleli 

jako o Tatusiu. 

MOJA MODLITWA 

TATA W NIEBIE 

Mój dobry Tato, który mieszkasz w niebie, 

moje życie jest w Twoich rękach. 

Jesteś moim przewodnikiem i moim schronieniem, 

nawet nocą udzielasz mi rad. 

Ciebie mam zawsze przed oczami; nie upadnę, bo Ty jesteś blisko. 

Z Tobą moje serce jest pełne radości, dusza moja tańczy.  

Nie opuszczasz mnie aż do śmierci, 

nie pozwolisz, żebym się od Ciebie odłączył. 

Moim jedynym prawdziwym szczęściem jesteś Ty, mój Boże! 

Ukazujesz mi ścieżkę życia: być blisko Ciebie to moja radość, 

Która się nigdy nie kończy. 
                                                                                                     

 

                                                                                                     [KORZYSTANO: B. TERERRO: MODLITWA OJCZE NASZ] 



         PAULINA M. JARICOT 

NAWRÓCENIE SŁUGI BOŻEJ – ZAŁOŻYCIELKI STOWARZYSZENIA 

ŻYWEGO RÓŻAŃCA (6) 
Pisząc o owocach nawrócenia Pauliny Jaricot trzeba 

wspomnieć, że jako zdecydowana i dojrzała – główne 

cechy jej charakteru po nawróceniu – zrozumiała 

drogę, którą Bóg ją prowadził i z gorliwością posuwała 

się nią świadoma tego, że będą to czyny na Bożą chwałę i będzie to służba 

Panu. Dzień po dniu składała Bogu ofiarę ze swego życia w intencji misji. 

Następny etap życia rozpoczął się ubóstwem, wręcz nędzą, w której przyszło 

jej zakończyć życie. Paulina była wezwana do oddania wszystkich 

kosztowności. Tak napisała o tym: „W intencji biedaków ofiaruję Ci, Jezu, 

wszystkie me naszyjniki, bransoletki i inne ozdoby tego świata, świadczące o 

mojej próżności”. Po pierwszym, młodzieńczym etapie nawrócenia nastąpiło 

jej odejście od kościoła i podjęcie próby zamążpójścia. Plany Boże były jednak 

inne. Paulina zachorowała – choroba nerwów. Przyjęła to jako Boże 

napomnienie i zdecydowala się na drogę służby Panu. Najbardziej istotne 

cechy jej reszty życia i działania, to: modlitwa za wstawiennictwem 

Najświętszej Maryi Panny, czyny miłosierdzia wobec najuboższych 

(wspomaganie robotników), wierność Kościołowi, w którym bardzo wyraźnie 

widziała misję Chrystusa. Dzięki jej zabiegom powstało Dzieło Rozkrzewiania 

Wiary – było ono wynikiem obserwacji Pauliny, która dostrzegła oziębłość u 

ludzi Kościoła – duchownych i świeckich, a także uważnego słuchania głosu 

wewnętrznego – Jezusa. W 1826 roku powstało z inicjatywy Pauliny Jaricot 

Stowarzyszenie Żywego Różańca. O strukturze i funkcjach Stowarzyszenia 

pisałam już wcześniej. Życie Pauliny Jaricot przyniosły obfite i błogosławione 

owoce. MÓDLMY SIĘ O JEJ RYCHŁĄ BEATYFIKACJĘ!   A ZA JEJ 

WSTAWIENNICTWEM PROŚMY O POLEPSZENIE WARUNKÓW ŻYCIA LUDZI 

UBOGICH, ZWŁASZCZA W KRAJACH MISYJNYCH. MÓDLMY SIĘ W INTENCJI 

NASZYCH RÓŻ ŻYWEGO RÓŻAŃCA –ICH WSZYSTKICH CZŁONKIŃ O DALSZĄ 

TROSKĘ I WYTRWAŁOŚĆ W MODLITWIE ZA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW 

NASZEJ PARAFII. PROŚMY TEŻ O NOWE POWOŁANIA DO NASZYCH RÓŻ. *** 


	c3ac977a40d7af89998afa7960cbbd597770e54f4c5d2673e1993d1b1c3a873f.pdf
	c3ac977a40d7af89998afa7960cbbd597770e54f4c5d2673e1993d1b1c3a873f.pdf
	c3ac977a40d7af89998afa7960cbbd597770e54f4c5d2673e1993d1b1c3a873f.pdf
	c3ac977a40d7af89998afa7960cbbd597770e54f4c5d2673e1993d1b1c3a873f.pdf
	c3ac977a40d7af89998afa7960cbbd597770e54f4c5d2673e1993d1b1c3a873f.pdf
	c3ac977a40d7af89998afa7960cbbd597770e54f4c5d2673e1993d1b1c3a873f.pdf
	c3ac977a40d7af89998afa7960cbbd597770e54f4c5d2673e1993d1b1c3a873f.pdf

