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Drodzy Przyjaciele Misji Klaretyńskiej 

Obraz Maryi z Dzieciątkiem widoczny 
na okładce tego numeru to dzieło wło-
skiej malarki Diny Bellotti, namalowane 
na prośbę Jana Pawła II. Papież pragnął, 
by czczono Maryję jako Gwiazdę Nowej 
Ewangelizacji. Z tego względu obraz ten 
łączy ze sobą dwa wydarzenia, które na 
pozór niewiele mają ze sobą wspólnego, 
mianowicie narodzenie Jezusa w Betle-
jem oraz modlitewne czuwanie uczniów z 
Maryją w wieczerniku, w czasie którego 
nastąpiło zesłanie Ducha Świętego, a po 
którym uczniowie zaczęli z odwagą głosić 
Ewangelię na ulicach Jerozolimy. Maryja 
na obrazie stoi w drzwiach wieczernika z 
małym Jezusem na rękach, kierując za-
praszający wzrok w stronę przebywają-
cych w środku, by poszli razem z Nią 
zanieść Bożą Dziecinę całemu światu. 

Ten wizerunek Matki Bożej jest nieja-
ko potwierdzeniem, że tajemnica Wciele-
nia Słowa oraz Bożego Narodzenia, którą 
będziemy rozważać już w najbliższym 
czasie, łączy się ściśle z misyjnym wezwa-
niem, skierowanym do każdego chrześci-
janina, aby być w tym świecie świadkiem 
Dobrej Nowiny. Ów związek widoczny 
jest także w początkowych tajemnicach 
Różańca Świętego. Po Zwiastowaniu, w 
czasie którego pod sercem Maryi poczyna 
się Jezus, następuje Nawiedzenie – wy-
prawa Maryi do krewnej Elżbiety, by 
podzielić się z nią radością z wielkich dzieł 
Boga. Przeczytamy o tym więcej w roz-
ważaniach różańcowych przygotowanych 
przez kleryka Piotra, w których jak refren 
powracają słowa, jakie Bóg kieruje do 
człowieka: „Jesteś Mi potrzebny”. Bóg 

pragnie współpracy człowieka w swoim 
dziele zbawienia. Oprócz Maryi, tę 
współpracę z wiarą i zaufaniem Bogu 
podjął św. Józef, ziemski opiekun Jezusa, 
o czym pisze diakon Marek w sekcji zaty-
tułowanej Na Ten Czas. Ta misja św. Józe-
fa nie skończyła się jednak wraz z jego 
ziemskim życiem. Również w dzisiejszych 
czasach jest on skutecznym orędowni-
kiem, któremu warto zawierzyć swoje 
życie i wszystkie sprawy. Będąc tego 
świadomi, tak właśnie postąpiliśmy, za-
wierzając opiece św. Józefa całą naszą 
Prowincję. Relację z tego wydarzenia oraz 
treść aktu zawierzenia znajdziecie w bie-
żącym numerze. Wierzymy, że św. Józef 
będzie dla nas wspomagał w naszym 
apostolskim powołaniu i w wiernym po-
dążaniu drogami wytyczonymi naszemu 
Zgromadzeniu podczas Kapituły General-
nej. Krótko streszcza i podsumowuje je na 
łamach tego numeru kleryk Michał. 

Ojciec Tadeusz przypomina nam na-
tomiast w swoim artykule, że chrześcijań-
skie posłannictwo w Kościele dotyczy 
także Was, jako osób świeckich. To włą-
czanie się świeckich w misyjne posłanie 
Kościoła może być realizowane na wiele 
sposobów – poprzez czynny udział w 
dziełach misyjnych, modlitwę w inten-
cjach misji oraz wszelkie ofiary składane 
na ten cel. Za Waszą modlitwę oraz ofia-
ry, składane chociażby ostatnio z racji 
wypominek, chcielibyśmy Wam, Drodzy 
Przyjaciele, serdecznie podziękować. 
Tymczasem zapraszamy Was do lektury 
kolejnego numeru naszej gazetki. 

kl. Marcin Kisiliczyk CMF 
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Klaretyńskie Spotkanie  

Młodych 2021 

Październik, miesiąc w którym wspo-
minamy naszego Założyciela, św. Anto-
niego Marię Klareta, jest też tradycyjnie 
czasem, w którym organizujemy dla mło-
dzieży z naszych parafii Klaretyńskie Spo-
tkanie Młodych. W tym roku w dniach 22-

24 października w Krzydlinie Małej wśród 
uczestników najliczniej reprezentowany 

był podkrakowski Biały Kościół, w którym 
od lat posługują siostry Misjonarki Klare-
tynki. Jak zwykle był to czas łączenia mo-
dlitwy, refleksji, dobrej zabawy i budowa-

nia wzajemnych relacji. Wszystko po to, 

aby wzorem ojca Klareta rozpalać nasze 
serca Ogniem Bożej Miłości, tak by później 
zanieść ten ogień do wszystkich, których 

spotkamy na naszej drodze. 

Przygotowania do  

Kapituły Prowincjalnej 
Wiecie już drodzy z poprzednich nu-

merów PMK, że po zakończeniu Kapituły 
Generalnej, jesteśmy obecnie w trakcie 
przygotowań do Kapituły naszej Polskiej 
Prowincji Misjonarzy Klaretynów, która 

odbędzie się pod koniec kwietnia 2022 r. 

Ważnym etapem tego procesu są konwer-
sacje przeprowadzane wewnątrz każdej z 
naszych wspólnot, ale i z udziałem ludzi z 
zewnątrz, którzy nas znają i w jakikolwiek 
sposób z nami współpracują. Konwersacje 
te odbyły się w listopadzie i miały na celu 
ocenę naszej pracy, identyfikację obsza-

rów wymagających poprawy oraz rozpo-
znanie potrzeb środowisk, w których na co 
dzień posługujemy. Przyszedł nam rów-
nież do głowy pomysł, aby i Was, Drodzy 

Przyjaciele Misji Klaretyńskiej, włączyć w 
proces przygotowania się do tego waż-
nego wydarzenia. W związku z tym, 
chcemy Wam dać możliwość wypowie-
dzenia się na tematy poruszane podczas 
konwersacji. W tym celu zamieszczamy 

poniżej pytania i zachęcamy Was do tego, 

by podzielić się z nami swoimi spostrzeże-
niami odnośnie naszego Zgromadzenia. Te 
pytania są następujące: 
1. Jakie pozytywne aspekty dostrzegasz 

w posłudze Misjonarzy Klaretynów? 

2. Co według Ciebie wymaga zmiany w 

życiu i pracy Misjonarzy Klaretynów? 

3. Jakie problemy i wyzwania widzisz 

obecnie w Twoim otoczeniu? 

4. W jakie nowe obszary działalności 
mogliby zaangażować się Klaretyni? 

5. Co chciałbyś dodać? Na co jeszcze 

chciałbyś zwrócić uwagę? 

Wszystkie odpowiedzi analizowane będą 
na spotkaniu w styczniu 2022 r., dlatego 

zachęcamy do nadsyłania odpowiedzi naj-

później do końca bieżącego roku kalenda-

rzowego, bądź drogą pocztową na adres:  

Misjonarze Klaretyni, ul. Poborzańska 27, 
03-368 Warszawa, z dopiskiem KONWER-

SACJE, bądź też drogą elektroniczną na ad-
res: sekretariat@klaretyni.pl  
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Parafia św. Jana Pawła II  
w Adzopé 

Poniżej przytaczamy podziękowania o. 
Piotra Boronia CMF z Prokury Misyjnej za 

Waszą troskę o dzieła misyjne w naszej 
Prowincji.  

Drodzy Przyjaciele, pozdrawiają Was 
dzieci i starsi, rodzice i przygotowujący się 
do chrztu – parafianie z Adzopé, na Wy-

brzeżu Kości Słoniowej, gdzie posługują 
Misjonarze Klaretyni. Liturgia, spotkania  

i przygotowania do sakramentów na razie 

odbywają się w prowizorycznej kaplicy, ale 
– również dzięki Waszej ofiarności – po-

wstaje nowy kościół, co widać na zdjęciu. 

Tamtejsza wspólnota jest już na tyle doj-
rzała w wierze, że staje się kolebką  
nowych powołań. W tym roku jest dwóch 
kandydatów na Misjonarzy Klaretynów. 

Nie tylko powietrze jest tu gorące, ale rów-
nież serca, wdzięczne za Waszą pomoc. 
Właśnie dzięki Wam, w tym roku Prokura 

Misyjna Misjonarzy Klaretynów była w 
stanie przekazać wspólnocie w Adzopé na 
budowę kościoła kwotę 15.000 EUR. 

Mieszkańcy Adzopé serdecznie Wam dzię-
kują i pamiętają w modlitwie o swoich do-
broczyńcach. 

Zawierzenie św. Józefowi 
Dnia 9 listopada w Sanktuarium św. Jó-

zefa w Kaliszu miało miejsce wyjątkowe 
wydarzenie w historii Polskiej Prowincji 

Misjonarzy Klaretynów. W obecności 

Przełożonych i reprezentantów wszystkich 
wspólnot w Polsce, o. Prowincjał Piotr 
Bęza CMF w uroczystym akcie zawierzył 
naszych misjonarzy i prowadzone przez 

nich dzieła wstawiennictwu św. Józefa. 
Fundamentem zawierzenia była Eu-

charystia, której przewodniczył o. Prowin-
cjał, zaś kazanie wygłosił o. Krzysztof  
Sikora CMF, ceniony kaznodzieja i rekolek-

cjonista. Po Mszy św. wszyscy udali się w 
procesji do kaplicy św. Józefa i tam, przed 
obrazem, o. Prowincjał odczytał akt  
zawierzenia, którego kopie zostały prze-
kazane do każdej klaretyńskiej wspólnoty. 
Następnie odmówiono Litanię do św.  
Józefa i odśpiewano Te Deum.  

Ten uroczysty akt był znakiem jedności 
Prowincji i krokiem w drodze duchowego 

przygotowania do VII Kapituły Prowincjal-
nej. Cały tekst zawierzenia przytaczamy 

na następnej stronie. 

kl. Marcin Kisiliczyk CMF 
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Akt zawierzenia świętemu Józefowi 
Polskiej Prowincji Misjonarzy Klaretynów 

Synów Niepokalanego Serca Błogosławionej Maryi Dziewicy 

  

Oddając cześć Przenajświętszej Trójcy, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, a także  
Błogosławionej Maryi Dziewicy, Oblubienicy Świętego Józefa, wzywając Jego potężnego 
orędownictwa, zawierzamy Tobie w tej godzinie naszej historii całą Polską Prowincję  
Misjonarzy Klaretynów oraz wszystkie dzieła misyjne, którym ona patronuje. 

Żywe Słowo Boga nazywa Cię sprawiedliwym, a idąc za Tobą, chcemy tak jak Ty wraz  
z Maryją iść drogą powierzenia Bożej Opatrzności: siebie, współbraci i każdego człowieka, 
do którego jako Słudzy Słowa jesteśmy posłani, by tajemnica odkupienia Jezusa Chrystusa 
mogła nieustannie wypełniać się w życiu każdego człowieka. 

Mężu odważnego działania stań przy nas w walce z mocami ciemności i Ty, który  
tak skutecznie broniłeś swojej Świętej Rodziny przed atakami Złego, strzeż naszej rodziny  
zakonnej przed wszelkim niebezpieczeństwem, wynikającym ze zranionej przez grzech 
pierworodny ludzkiej natury; broń nas przed podszeptami księcia ciemności, które mogą 
prowadzić do nieprzestrzegania rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, 
do których się zobowiązaliśmy na mocy zakonnej konsekracji. 

Józefie najsprawiedliwszy, tak bardzo uważny na głos Boga i wypełnienie Jego woli,  
daj nam tę zdolność, byśmy potrafili umiejętnie rozpoznawać znaki czasu, które są  
wyraźnym światłem Ducha Świętego w trosce o własny rozwój duchowy jak i tych,  
wobec których posługujemy Słowem i sakramentami świętymi. 

Przeczysty Stróżu Dziewicy, pomagaj nam żyć Ewangelią w darze skutecznego  
i owocnego słuchania Słowa, której doskonałą uczennicą jest Ta, wzięta przez Ciebie pod 
dach Twego męskiego bezpieczeństwa i czułości jako Oblubienica i Matka Syna Bożego. 
Niech to bezkompromisowe słuchanie Słowa, za Twoim przykładem, święty Józefie,  
staje się dla nas Misjonarzy Klaretynów codziennym chlebem, którym ze zrozumieniem 

karmić będziemy siebie, dzieląc się nim z innymi. 
Przesławny Potomku Dawida, Tobie Bóg oddał w opiekę Tego, który z rodu Dawida  

pochodzi, rozpalaj w nas nieustanie łaskę zażyłości z Jezusem przez modlitwę,  

jak najczęściej zanurzoną w osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu, by tym  
sposobem czynić bardziej owocną misję, do której zostaliśmy wezwani w duchu naszego 
Założyciela Antoniego Marii Klareta. 

Święty Józefie, współpatronie naszego Zgromadzenia, módl się za nami. Amen. 
 

Misjonarze Klaretyni 

Kalisz, Sanktuarium świętego Józefa, 9 listopada 2021 r. 
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Aby byli jedno

W naszej stałej sekcji „List od Misjona-
rza” zamieszczamy w tym numerze krótką 
refleksję z listopadowo-grudniowej wizyty 

w Afryce dwóch członków Zarządu Polskiej 
Prowincji Misjonarzy Klaretynów, o. Pro-

wincjała Piotra Bęzy CMF oraz Prefekta ds. 

Formacji i Duchowości o. Roberta Pyrki 
CMF. Wizyta miała charakter formacyjno–
braterski  i obejmowała swoim zasięgiem 
wspólnoty misyjne na Wybrzeżu Kości  
Słoniowej i w Burkina Faso oraz w domy 

formacyjne w Kamerunie. Zapraszamy  

do lektury! 

 

Drodzy Przyjaciele Misji Klaretyńskiej! 

Jeden z moich współbraci, wyjeżdżając 
jakiś czas temu do Afryki, spotkał się  
wcześniej z lekarzem w celu wykonania 

kontrolnych badań i wypisania recept na 
leki przeciwko malarii. Mimo że nie miał  
na sobie sutanny, lekarz stwierdził, że na 

pewno jest albo księdzem albo wariatem. 
W jego opinii nikt o zdrowych zmysłach nie 
wyjeżdża dobrowolnie do takiego kraju jak 

Burkina Faso. Już sama nazwa tego kraju - 

niepodobna do niczego - sugeruje zmianę 
niemalże wszystkiego, do czego przywykli-

śmy. I najwyraźniej diagnoza lekarska była 
w całości prawdziwa, ponieważ kiedy w 
połowie listopada tego roku wylądowali-
śmy w (uwaga!) Ouagadougou - stolicy 

wspomnianego kraju - towarzyszyła nam 
ogromna radość!  

Burkina Faso 

Czas spędzony w Burkina to głównie 
pobyt w naszej parafii w Koudougou,  

rozmowy z naszymi braćmi, jak i ze  

wspaniałymi, prostymi i szczęśliwymi 
ludźmi. I właściwie to Ci ludzie wygłosili 
nam rekolekcje na rozpoczęcie tegorocz-

nego Adwentu. Najbardziej zapadną mi  
w pamięci wszechobecne, nieustannie bie-

gające dzieci, pięknie uśmiechający się lu-
dzie, nawet pomimo częstych braków w 
uzębieniu :-) kobiety leżące przed taberna-
kulum i mnóstwo spowiadających się  
codziennie osób. To właśnie tam dotarło 
do mnie bardzo mocno, że Adwent to czas 
szukania Boga i odkrywania Go w prosto-

cie, radości i tym, co małe i pokorne. 

Wybrzeże Kości Słoniowej 

Wybrzeże Kości Słoniowej, gdzie wy-

lądowaliśmy po niespełna tygodniowym 
pobycie w Burkina Faso, przywitało nas 

gorącym, wilgotnym powietrzem. To 
właśnie na Wybrzeżu nasi współbracia z 
Polski rozpoczęli swoją posługę na kon-

tynencie afrykańskim. Cieszyłem się 
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bardzo, mogąc zobaczyć to wszystko, co 
jako kleryk znałem tylko z opowieści  
usłyszanych w seminarium. Razem z  
o. Prowincjałem przeżyliśmy tam piękne 
i bardzo intensywne dwa tygodnie, pod-

czas których dane nam było zobaczyć 

żywy i radosny Kościół. 
Pewnego dnia podszedł do nas pe-

wien Iworyjczyk [red. tak nazywają się 
mieszkańcy Wybrzeża Kości Słoniowej]. 
Wiedząc, że jesteśmy Polakami, zaśpie-
wał nam krótką piosenkę religijną… po 
polsku!  Okazało się, że nauczyli jej go  
właśnie nasi polscy bracia. W wielu miej-

scach widać tu ślady ich pracy: pobudo-

wane kościoły, kaplice, a przede wszystkim 

wiele ochrzczonych osób.   

Kamerun 

Pewne afrykańskie przysłowie mówi, że 
„Tam, gdzie walczą słonie, trawa umiera”. 
Bardzo często przypominałem sobie to  
zdanie podczas wizyty w Kamerunie - 

kraju, w którym panuje dzisiaj wojna,  

mnóstwo podziałów i niesprawiedliwości. 
To właśnie tam jakiś czas temu kilku  
naszych braci zostało porwanych i torturo-
wanych. Niezwykłe wydało mi się w tym 

kontekście jedno zdanie z Ewangelii, które 

wiele razy  słyszałem powtarzane przy  
różnych okazjach „Ut unum sint” - „Aby 
byli jedno”. Nie przypadkowo to zdanie jest 

również hasłem tamtejszej Delegatury Mi-
sjonarzy Klaretynów! 

To trwanie w jedności i szukanie jej we 
wszystkich okolicznościach życia zobaczyli-
śmy bardzo wyraźnie w naszym Semina-
rium w Yaounde - stolicy Kamerunu, gdzie 

obecnie przygotowuje się do kapłaństwa 
kilkudziesięciu naszych braci z 6 różnych 
krajów. Każdy kraj to inna kultura, język, 
zwyczaje i całe mnóstwo innych rzeczy, 
jednak jedność zawsze jest możliwa. To, co 

my możemy i powinniśmy zrobić, to prosić 
o tę jedność w naszych modlitwach.  
Dlatego na koniec tego krótkiego tekstu 

pozdrawiam Was, Przyjaciele, bardzo 

serdecznie i zapraszam do włączenia się 
w modlitwę za wszystkie, prowadzone 

przez nas Misje.  

 

Niech Pan Bóg Was wspiera i prowadzi!  

Z braterskim pozdrowieniem, 

o. Robert Pyrka CMF 
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Bo ubogich zawsze macie u siebie..." ( J 12.8 )

Zamieszczamy również krótką depe-
szę z dalekiej Rosji od o. Jacka Kwiatkow-
skiego CMF przebywającego obecnie na 
misji w Krasnojarsku. Wiadomość pocho-
dzi z końca października i dotyczy dzieła 
miłosierdzia, realizowanego od ponad 
roku z udziałem naszych misjonarzy.  
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Witajcie Drodzy! 

 Nareszcie się zebrałem, żeby napisać 
trochę o naszej akcji. We wrześniu minął 
rok, jak karminy bezdomnych i ubogich w 

Krasnojarsku. Jest  to wspólna akcja cha-

rytatywna chrześcijan żyjących w tym 
mieście. Mam na myśli prawosławnych, 
różne wspólnoty protestanckie i nas kato-

lików. A wszystko zaczęło się tak: pewne-

go dnia we wrześniu 2020 roku zwrócił się 
do nas ojciec Władimir, odpowiedzialny 
za dzieła miłosierdzia w Kościele Prawo-

sławnym, pytając, czy nie moglibyśmy im 

pomóc w karmieniu bezdomnych. Jako że 
w poniedziałki mieliśmy trochę więcej 
czasu, to właśnie w tym dniu tygodnia 
angażujemy się od tamtej pory w to pięk-
ne i ważne dzieło. 

Wygląda to obecnie w następujący 
sposób: w niedzielę po Mszy św. zbieramy 
do pojemnika artykuły spożywcze i ofiary 
pieniężne, za które kupujemy potrzebne 
rzeczy. Następnie w poniedziałek o godz. 
10.00 w naszym klasztorze siostry Boro-

meuszki, posługujące na co dzień w na-

szej parafii, wraz z chętnymi parafianami, 

przygotowują posiłek dla bezdomnych. 
Ponadto jedna z parafianek robi naleśniki, 
a inna piecze pyszne słodkie bułeczki. 
Potem jest Msza św. i wspólny obiad, a o 

godz. 13.30 udajemy się grupą 5-6 osób 

na umówione miejsce wydawania posił-
ków. Tam, tj. na placu za garażami, ok. 

godz. 14.00 po uprzedniej modlitwie roz-

dajemy posiłki. Po jedzenie przychodzi 

zazwyczaj ok. 30-50 osób, przeważnie 
mężczyźni w różnym wieku. Są to w 

znacznej mierze ludzie bezdomni, a kilku z 

nich to w dodatku inwalidzi. Są jednak 

wśród nich także biedni emeryci, którym 

zbyt mała pensja nie pozwala na godne 
życie, dlatego przychodzą, aby - jak sami 

mówią - „choć raz dziennie porządnie 
pojeść”. Akcja odbywa się na odkrytym 

terenie, co niesie ze sobą pewne trudności 
- teraz niestety zbliża się 
zima, która jak wiadomo na 

Syberii jest dosyć mroźna. 

Ufamy jednak, że dzięki 
Bożej Opatrzności  i Waszej 
modlitwie wszystko będzie 
dobrze. Pozostańcie z Bo-
giem! 

o. Jacek Kwiatkowski CMF 
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Chrzest święty źródłem chrześcijańskiego powołania 

„Posłani w pokoju Chrystusa”- to hasło 
rozpoczętego w pierwszą niedzielę Ad-
wentu nowego roku duszpasterskiego w 

Polsce. Niedawno zakończona XXVI Kapi-
tuła Generalna naszego Zgromadzenia Mi-
sjonarzy Klaretynów odbyła się pod ha-
słem „Zakorzenieni w Chrystusie, odważni 
w misji”. Jedna i druga myśl zakłada jed-
ność z Chrystusem i świadectwo o Nim w 
swoim powołaniu, które ciągle niejako na 
nowo podejmujemy, w otwartości na Du-
cha Świętego, w codzienności naszego ży-
cia. 

Powołanie i misja w Kościele 

Papież Franciszek powiedział kiedyś, że 
nasze życie jest misją, która swoje źródło i 
cel ma w Bogu, niezależnie od tego, jakim 

powołaniem zostaliśmy obdarzeni przez 
Niego we wspólnocie Kościoła. Dotyczy to 

także osób świeckich, którzy stanowią 
przecież przeważającą część wszystkich 
wierzących w Chrystusa.  Katechizm Ko-

ścioła Katolickiego definiując powołanie 
wiernych świeckich w Kościele stwierdza 
w punkcie 897: „Pod nazwą świeckich ro-
zumie się... wszystkich wiernych chrześci-
jan nie będących członkami stanu kapłań-
skiego i stanu zakonnego prawnie ustano-

wionego w Kościele, mianowicie wiernych 
chrześcijan, którzy jako wcieleni przez 
chrzest w Chrystusa, ustanowieni jako Lud 

Boży i uczynieni na swój sposób uczestni-
kami kapłańskiego, prorockiego i królew-
skiego urzędu Chrystusowego, ze swej 

strony sprawują właściwe całemu ludowi 

chrześcijańskiemu posłannictwo w Ko-
ściele i w świecie".   

Św. Jan Paweł II powołaniu świeckich 
w Kościele poświęcił całą Posynodalną Ad-
hortację Apostolską „Christifideles laici” z 

1988 r. Na podstawie tego dokumentu 

możemy zauważyć, jak bardzo ważna i od-
powiedzialna jest misja świeckich w Ko-

ściele.  „Kościół wie - mówi Jan Paweł II - 
że Chrystus go posłał jako «znak i narzę-
dzie wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem 
i jedności całego rodzaju ludzkiego». Dla-

tego ludzkość mimo wszystko może i musi 
mieć nadzieję. Żywa Ewangelia w osobie 
Jezusa Chrystusa jest radosną «nowiną», 

którą Kościół codziennie przepowiada i 
której daje świadectwo wobec wszystkich 
ludzi. W tym przepowiadaniu i w tym świa-
dectwie świeccy pełnią nie tylko właściwą 
i niezastąpioną rolę. Za ich pośrednictwem 
Kościół Chrystusowy jest obecny w różno-
rodnych sektorach świata, jako znak oraz 
źródło nadziei i miłości”/ChL 7/. Na pyta-

nie, kim są świeccy w Kościele, papież daje 

odpowiedź, odwołując się do Soboru Wa-
tykańskiego II: „Sobór odbiegł od poprzed-
nich definicji, w większości negatywnych, i 
przyjmując zdecydowanie pozytywny 
punkt widzenia, stwierdził z całym przeko-
naniem, że są oni pełnoprawnymi człon-
kami Kościoła objętymi jego tajemnicą i 
obdarzonymi specyficznym powołaniem, 
którego celem w sposób szczególny jest 

«szukanie Królestwa Bożego zajmując się 
sprawami świeckimi i kierując nimi po my-
śli Bożej»” /ChL 9/. 
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 Chrzest i chrześcijańska nowość 

Sakrament chrztu świętego jest pod-

stawą w naszej relacji do Boga w duchu 
wiary, którą otrzymujemy jako łaskę i w 

rozwoju każdego powołania, jakim zostali-

śmy przez Niego obdarowani. Dlatego „nie 

będzie przesadą twierdzenie, że celem ca-
łej egzystencji świeckiego katolika jest do-
chodzenie do poznania radykalnej nowości 
chrześcijańskiej płynącej z Chrztu, sakra-
mentu wiary po to, ażeby móc wypełniać 
swoje życiowe obowiązki zgodnie z otrzy-
manym od Boga powołaniem. Popatrzmy 
teraz konkretnie i z bliska na trzy podsta-

wowe aspekty owej chrześcijańskiej nowo-
ści, które pomogą nam określić «syl-

wetkę» świeckiego: Chrzest odradza nas 
do życia dzieci Bożych, jednoczy nas z Jezu-
sem Chrystusem i Jego Ciałem, którym jest 
Kościół, namaszcza w Duchu Świętym czy-
niąc każdego z nas duchowa, świąty-
nią”/ChL 10/.  „Sam Kościół jest ewange-
liczną winnicą. Jest tajemnicą, albowiem 
miłość i życie Ojca, Syna i Ducha Świętego 
są zupełnie bezinteresownym darem dla 
tych, którzy narodzili się z wody i z Ducha 
(por. J 3, 5) i zostali wezwani do przeżywa-
nia, a także wyrażania i przekazywania w 

dziejach (misja) jedności samego Boga: 
«W owym dniu poznacie - mówi Jezus - że 
Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja 

w was» (J 14, 20). Tylko w tajemnicy Ko-

ścioła, jako tajemnicy komunii, objawia się 
«tożsamość» świeckich, ich autentyczna 

godność. A tylko w obrębie tej godności 
można określić ich powołanie i misję w Ko-
ściele i w świecie”/ChL 8/. 

 

Powołani do świętości 

„Dziś wszyscy chrześcijanie powinni jak 
najpilniej podjąć drogę ewangelicznej od-
nowy w wielkodusznej odpowiedzi na we-

zwanie św. Piotra Apostoła do tego, «aby 

w całym postępowaniu stali się świętymi» 

(por. 1 P 1, 15)”. „Powołanie do świętości 
wyrasta z Chrztu i odnawia się w innych 
sakramentach, zwłaszcza w Eucharystii [i 

żywej relacji do Słowa Bożego]. Chrześcija-
nie, przyobleczeni w Jezusa Chrystusa i na-

pojeni Jego Duchem, są «święci», a więc są 
upoważnieni i zobowiązani do tego, by 
świętość swojego «być» okazywali w świę-
tości wszystkich swoich działań /ChL 16/. 

„Na zakończenie tych refleksji, których 
celem było zdefiniowanie stanu, w jakim 
żyją katolicy świeccy w Kościele, ciśnie się 
na usta słynna przestroga św. Leona Wiel-
kiego: «Agnosce, o Christiane, dignitatem 

tuam!» [Uznaj swoją godność, chrześcija-
ninie]. Tak samo przestrzega św. Maksym, 
biskup Turynu, tych, którzy otrzymali na-

maszczenie Chrztu świętego: «Baczcie na 

zaszczyt, jakiegoście dostąpili w tej tajem-
nicy!» Niech wszyscy ochrzczeni wysłu-
chają raz jeszcze słów św. Augustyna: «Ra-
dujmy się i składajmy dzięki: staliśmy się 
nie tylko chrześcijanami, ale Chrystusem 
(...). Zdumiewajcie się i cieszcie: staliśmy 
się Chrystusem!»” /ChL 17/. A On stając 
się małym Dzieckiem, umierając na Krzyżu 
za nas i Zmartwychwstając, otworzył nam 
drogę do nieba i przyniósł ziemi praw-
dziwy Pokój. Niech On nas prowadzi, bło-
gosławi i umacnia w naszym dojrzewaniu 
do pełni życia i świętości, do której wszy-

scy jesteśmy powołani. 
o. Tadeusz Mrzygłód CMF 
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Narodzenie Jezusa wypełnieniem Bożych obietnic
Zbliżamy się wielkimi krokami do kolej-

nej rocznicy ziemskich narodzin naszego 

Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Ko-

lejny Adwent w naszym życiu dobiega 
końca i przychodzi moment pewnego roz-
liczenia. Czy udało nam się przygotować 
drogę dla Pana i wyprostować ścieżki na-
szego życia na Jego przyjście? (por. Łk 3,4) 
Czy możemy powiedzieć, że nasza miłość 
wzrosła? Czy postąpiliśmy do przodu w 

głębszym poznawaniu i wyczuciu tego, co 

dla nas lepsze w kontekście przyjścia 
Pana? (por. Flp 1, 9-10) Od odpowiedzi na 

te pytania będzie zapewne zależało, jak 

przeżyjemy nadchodzące święta Bożego 
Narodzenia. A przeżyć je można na wiele 

różnych sposobów, z których jednak nie 

wszystkie pozwolą nam wejść w praw-

dziwą głębię tej tajemnicy, jaką jest  Wcie-

lenie Syna Bożego. 
Nie ulega wątpliwości, że przyjście 

Boga na Ziemię to przełomowe wydarze-
nie w historii świata. W naszej polskiej po-
bożności uroczystość Narodzenia Pań-
skiego stawiana jest przez wielu nawet 

wyżej, niż obiektywnie najważniejsze 
święta całego roku liturgicznego, czyli 
Wielkanoc. Boże Narodzenie, a przynajm-

niej jego namiastkę, świętują również ci, 

którzy na co dzień mają raczej niewiele 
wspólnego z Bogiem, Kościołem i wiarą. 
Dziś mało kto wyobraża sobie, aby w tym 

przedostatnim tygodniu grudnia mogłoby 
zabraknąć w przestrzeni publicznej cho-
inek, kolorowych światełek, szopek, pre-
zentów i tej całej „magicznej” atmosfery 

świąt. Jednak my, jako ludzie wierzący, nie 

powinniśmy zatrzymywać się wyłącznie na 

tych zewnętrznych i powierzchownych 
formach świętowania Narodzenia Pań-
skiego. Jedynie wchodząc w całą głębię 

tego niezwykłego wydarzenia w historii 

zbawienia, możemy odkryć, kim jest Ten, 

który rodzi się dla nas w Betlejem, jakie 

znaczenie miało to wydarzenie dla całego 
świata i jaką rolę odegrała w tym wydarze-

niu para zaślubionych sobie ludzi: Maryja i 

Józef, dla których cała ta sytuacja była 
prawdziwą próbą wiary. W zrozumieniu 
powyższych rzeczywistości może pomóc 
nam poniższy fragment z Ewangelii we-

dług św. Mateusza: 
„Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było 

tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z 
Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, 

znalazła się brzemienną za sprawą Ducha 
Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowie-
kiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej 
na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją po-
tajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł 
Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józe-
fie, synu Dawida, nie bój się wziąć do sie-
bie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Du-
cha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. 
Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, 
On bowiem zbawi swój lud od jego grze-

chów». A stało się to wszystko, aby się wy-
pełniło słowo Pańskie powiedziane przez 
Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi 

Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, 
to znaczy: «Bóg z nami». Zbudziwszy się ze 
snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł 
Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie” 

(Mt 1,18-24). 
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Owa perykopa już w pierwszym zdaniu 
niesie niezwykle ważną dla nas informa-

cję, która wskazuje na doniosłą rolę, jaką 
to nowonarodzone Dziecię ma odegrać w 
historii zbawienia. Egzegeci wskazują, że 
ewangelista Mateusz, dokonując połącze-
nia imienia własnego „Jezus” z królewskim 
tytułem „Chrystus”, chce zwrócić uwagę 
adresatów swojej Ewangelii na najgłębszą 
tożsamość Jezusa, jako zapowiadanego 

Króla – Mesjasza. Warto pamiętać, że 
słowo Chrystus nie jest nazwiskiem Jezusa 
czy Jego drugim imieniem, jak to czasem 

błędnie możemy usłyszeć, ale jest za-
szczytnym tytułem oznaczającym kogoś 
wybranego i namaszczonego przez Boga, 

czyli Mesjasza. Co więcej, mówiąc o naro-
dzeniu Jezusa, Mateusz używa terminu 
Genesis, który w Piśmie Świętym odnosi 

się przede wszystkim do początku ludzko-
ści - tak oryginalnie nazywa się mówiąca o 
początkach świata Księga Rodzaju. To zaś 
oznacza, że narodzenie Jezusa jest inaugu-

racją nowego stworzenia. W ten sposób, 
odwołując się do pełnego nadziei proroc-
twa z księgi Jeremiasza, znajdujemy w 

Jezusie obraz zapowiadanego Króla, który 

będzie panował postępując roztropnie i 
będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość 
na ziemi, a w Jego dniach Juda dostąpi 
zbawienia, Izrael zaś będzie mieszkał bez-
piecznie.  

„Oto nadejdą dni - wyrocznia Pana - 

kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. 
Będzie panował jako król, postępując roztropnie, 

i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. 

W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, 
a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. 

To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: 
«Pan naszą sprawiedliwością»”. (Jr 23,5-6) 

To Jezus jest tym, który wyzwoli swój 

lud z niewoli, z ziemi wygnania i wprowa-

dzi go do nowej ziemi obiecanej. Tego wy-

zwolenia nie należy jednak rozumieć w ka-

tegoriach politycznych, np. jako wyzwole-

nia z okupacji Rzymskiej, czego oczeki-

wano w czasach Jezusa, ale w kategoriach 

duchowych, na co wskazują słowa: „On 

bowiem zbawi swój lud od jego grze-

chów”.  
Tak więc narodziny Jezusa oznaczają 

wypełnienie zapowiadanych dawniej 

przez proroka Jeremiasza i wyczekiwanych 

przez naród wybrany radosnych dni, kiedy 

Bóg wzbudzi Dawidowi «Odrośl sprawie-
dliwą». Wskazuje na to także Mateuszowe 

odwołanie się do proroctwa/obietnicy z 

księgi Izajasza, mówiącego że „Oto Dzie-

wica pocznie i porodzi Syna, któremu na-

dadzą imię Emmanuel, czyli «Bóg z 

nami»”. Bóg posiada całkowitą autonomię 
w sposobie realizacji swoich obietnic. I wy-

pełnia je posyłając swojego Syna - od-

wieczne Słowo - aby Ten, poczynając się z 
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Ducha Świętego w łonie Maryi i przyjmu-
jąc w ten sposób ludzkie ciało, był odtąd 
obecny wśród nas. 

Jednak aby obietnice zapowiadanie 

przez proroków mogły się tak pięknie wy-
pełnić w wydarzeniu Wcielenia Syna, Bóg 

- co dla wielu może wydawać się zaskaku-

jące, albo wręcz nawet gorszące – pragnął 
i potrzebował pomocy człowieka. Stąd po-
jawiają się w przytoczonym fragmencie 

Ewangelii dwie niezwykłe osoby, czyli 
Dziewica Maryja, która „wpierw nim za-

mieszkali razem, znalazła się brzemienną 
za sprawą Ducha Świętego”, oraz jej mąż - 
sprawiedliwy Józef, który nie znając praw-
dziwej przyczyny błogosławionego stanu 
Maryi, znalazł się w dość trudnej dla siebie 
sytuacji. Zwykle dla mężczyzny, który wie, 
że poczęte dziecko nie jest jego, stanowi 

to najbardziej oczywisty dowód zdrady, 

jednak Józefowi, który znał Maryję, coś ta-
kiego nie mogło pomieścić się w głowie. A 
kiedy miotany sprzecznymi uczuciami po-

stanowił ostatecznie oddalić potajemnie 
Maryję, aby uchronić ją przed zniesławie-
niem, nastąpiła interwencja samego Boga, 

który przez anioła wyjawił mu swój plan 

działania: „Józefie, synu Dawida, nie bój 

się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; 
albowiem z Ducha Świętego jest to, co się 
w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu na-
dasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud 
od jego grzechów”. 

Podobnie jak wcześniej Maryja, tak te-
raz Józef miał swoje zwiastowanie, któ-
remu postanowił zawierzyć, choć z ludz-

kiego puntu widzenia pewno nie było to 
takie proste. W ten sposób Józef, będący 
potomkiem Dawida, przyjmując Maryję z 

Dzieciątkiem do siebie, spełnia swoje klu-
czowe zadanie w tym wydarzeniu, które 

polega na przekazaniu Jezusowi królew-

skiego pochodzenia, aby ten mógł być 
uznany pełnoprawnym spadkobiercą Da-
wida, z którego rodu miał pochodzić Me-
sjasz. 

Józef w Ewangelii Mateusza jest uka-

zany jako pierwsza osoba, która posłusz-
nie wypełnia Boże polecenia. Czytamy, że 
„zbudziwszy się ze snu, uczynił tak jak mu 
polecił anioł Pański.” To podkreślenie do-
skonałego posłuszeństwa Józefa jest dla 
nas wierzących ważną wskazówką, ponie-
waż tyko w ten sposób możemy w pełni 
zrealizować swoje chrześcijańskie powoła-
nie: kapłańskie, zakonne czy też świeckie. 

Na pewnym etapie życia każdy człowiek 
musi zmierzyć się z koniecznością przejścia 
przez jakąś niezrozumiałą dla niego tajem-
nicę, pewną ciemność czy nawet zwątpie-
nie, gdzie jedyną drogą do światła jest cał-
kowite, bezgraniczne i oparte na wierze 

posłuszeństwo Bogu, nawet wbrew temu, 

co podpowiadają nam wszystkie inne oko-
liczności.  

Przekładając to na płaszczyznę przeży-
wania świąt Bożego Narodzenia, trzeba 
zauważyć, że życie wiarą niewiele ma 

wspólnego z powierzchownością choinek, 
prezentów i tzw. „magią świąt”. Przykład 
Maryi, Józefa i wielu świętych pokazuje, że 
potraktowanie Boga na serio, zaproszenie 

Go, by narodził się w naszym sercu, wy-

maga potem wysiłku i nieustannego zma-

gania o rozpoznanie i pełnienie woli Bożej 
w codziennym życiu, do czego Was, Dro-
dzy, serdecznie zachęcam. 

dk. Marek Szczepański CMF 
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Ukochane Zgromadzenie.  

Zakorzenieni w Chrystusie, Odważni w misji. 
Drodzy Czytelnicy, chcielibyśmy w tym 

artykule przybliżyć Wam główne założenia 
dokumentu, który powstał po ostatniej 
Kapitule Generalnej naszego Zgromadze-

nia. Jest on dla nas bardzo ważny, ponie-
waż wyznacza ramy naszego działania na 
najbliższe lata oraz definiuje, kim jest dziś 
Misjonarz Klaretyn.  

 

W ostatnim numerze pisaliśmy, czym 
jest Kapituła Generalna i jakie zadania re-

alizuje się podczas tego swoistego „spo-
tkania na szczycie”, odbywającego się raz 
na 6 lat. Zamieściliśmy także relację z 
ostatniej Kapituły naszego Zgromadzenia, 
która miało miejsce w Rzymie na przeło-
mie sierpnia i września bieżącego roku. 

Owocem tego czasu jest wspomniany już 

dokument pokapitulny, zatytułowany: 
„Ukochane Zgromadzenie. Zakorzenieni w 

Chrystusie, odważni w Misji”. Przekazuje 
on nam wszystko to, co Klaretyni obecni 

na Kapitule, a pozostający w łączności z ca-
łym Zgromadzeniem, odkryli, o czym ma-

rzą, co zaplanowali i do czego się zobowią-
zali. Chcemy się tym z Wami podzielić. 

Co zatem odkryliśmy?  

Nasz charyzmat jest dalej żywy i po-
trzebny we współczesnym świecie. Są 
wśród nas oznaki życia duchowego, czyli 
„ziarna życia”, które zasiał w nas Bóg. 
Słowo Boże staje się coraz ważniejsze w 
życiu Klaretynów, jest ono potężną ener-
gią, która przemienia nas każdego dnia. 
Dostrzegliśmy również, że twórczo i z en-
tuzjazmem przyjmujemy pontyfikat pa-

pieża Franciszka. Pandemia COVID-19 zde-

maskowała nasze złudne zabezpieczenia i 
pokazała, co w życiu jest najważniejsze. 
Zauważyliśmy, że musimy opuścić naszą 
strefę komfortu i wyjść na peryferia, 
zwłaszcza do ludzi młodych, nie czekając 
na to, aż oni przyjdą do nas. Wiedząc, że 
misja ewangelizacji pochodzi od Boga, wi-

dzimy, że zaprasza On dziś także wielu 

świeckich do tego zadania, dlatego jako 
Klaretyni powinniśmy stworzyć dla nich 
odpowiednie centra formacji. Wciąż aktu-
alnym wyzwaniem jest współpraca w ra-
mach rodziny klaretyńskiej oraz dostrze-
żenie tych, którym bliski jest duch św. An-
toniego Marii Klareta, chociaż nie są for-
malnymi członkami naszej rodziny 
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zakonnej. W ubiegłych latach zorganizo-

waliśmy różne kursy formacyjne, warsz-
taty edukacyjne, z czego duża część z nich 
była przeznaczona dla ludzi młodych. 
Wzmocniliśmy naszą wieloletnią tradycję 
służby na polu życia konsekrowanego i 
czujemy dalszą potrzebę rozwijania się w 
tym kierunku. Maryja, nasza Matka, ciągle 
jest dla nas inspiracją. Czujemy się zako-
rzenieni w Jej Sercu i jest Ona dla nas od-

niesieniem w procesie naszych osobistych 

i wspólnotowych przemian. 

O czym marzymy?  

Ojcowie założyciele mieli wiele marzeń 
dotyczących naszego Zgromadzenia. Skro-

mna grupa księży w hiszpańskim Vic 172 

lata temu miała wizję ogromnego projektu 
misyjnego; wiele z tych pragnień na prze-
strzeni lat się spełniło. Dlatego ojcowie ka-
pitulni, ożywiani tym samym duchem, 

również spisali swoje marzenia. Chcieliby-
śmy wzrastać w duchu misyjnym i między-
kulturowym braterstwie. Nie przywiązując 
się do żadnego miejsca, pragniemy od-

ważnie odpowiadać na potrzeby misyjne 

całego Kościoła powszechnego. Marzymy 
o tym, by nasze Zgromadzenie za przykła-
dem Maryi wiernie przechowywało Słowo 
w sercu i Je głosiło. Marzymy o Zgroma-

dzeniu odważnie wychodzącym na peryfe-
ria i do młodych ludzi, by towarzyszyć im i 
pomagać w odpowiedzi na Boże powoła-
nie. Chcielibyśmy być bliżej tych, którzy 
nie znają Boga. Marzymy o Zgromadzeniu, 

które ewangelizuje wszystkimi możliwymi 
sposobami. Misja współdzielona i dialog 
międzyreligijny powinny być dla nas co-

dziennością. Pragniemy roztropnie korzy-

stać z mediów i nowinek technicznych. 

Co zaplanowaliśmy  
i do czego się zobowiązaliśmy? 

 Uskutecznienie naszych marzeń i pla-
nów będzie możliwe wówczas, kiedy 

wdrożymy w życie nasze zobowiązania: 

Postanowiliśmy zgłębiać naszą duchowość 
klaretyńską,  bardziej poznać Jezusa Chry-
stusa poprzez studium, modlitwę, dziele-
nie się Słowem Bożym i codzienną adora-
cję. Postanowiliśmy jeszcze bardziej zanu-
rzyć się w pobożności Niepokalanego 
Serca Maryi. Organizować i wspierać ini-
cjatywy kościelne, takie jak Niedziela 
Słowa Bożego, tydzień oraz miesiąc bi-
blijny. Poważnie przygotowywać się do 
wygłaszania homilii. Będziemy tworzyć 
wspólnoty międzynarodowe i organizo-
wać kursy międzykulturowości. Planujemy 
rozeznawać, na jakich peryferiach Jezus 

Chrystus jeszcze nie jest znany. Planujemy 

tworzyć wraz z rodziną klaretyńską wolon-
tariaty misyjne oraz miejsca modlitwy dla 

młodych, tak by mogli oni lepiej poznać 
nasze życie i twórczo zaangażować się w 
przemienianie świata. Przeorganizujemy 
nasze ośrodki edukacyjne tak, by były 
zdolne kształcić świeckich ewangelizato-
rów. Podejmiemy refleksję nad wyelimi-
nowaniem klerykalizmu z naszej posługi, 
aby podkreślać jej wymiar kościelny i mi-
syjny. 

Zdajemy sobie sprawę jak trudne zada-
nie stoi przed nami. Jesteśmy jednak zde-
terminowani, by postanowienia naszej ad-

hortacji rzeczywiście zostały wprowa-
dzone w życie. Dlatego prosimy Was o mo-

dlitwę za całe nasze Zgromadzenie. 

 

kl. Michał Szumny CMF 
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Tajemnice radosne 

Boża miłość wobec człowieka to wielka 
tajemnica. Czym sobie zasłużyłem na to, 

aby Bóg przyszedł do mnie? Czym sobie 
zasłużyłem na to, aby Bóg  posyłał mnie do 
innych ludzi, bym głosił im dobrą nowinę? 
Wszystko to jest tajemnicą, tajemnicą Bo-
żej miłości: „Tak bowiem Bóg umiłował 
świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, 
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, 
ale miał życie wieczne” (J 3,16). Chciejmy 

wraz z Maryją naśladować Chrystusa, roz-

ważając wraz z Nią zbawcze wydarzenia, w 
których Ona uczestniczyła. Rozważając 
wydarzenia z życia naszego Zbawiciela i 

Jego Matki, starajmy się odnawiać naszą 
miłość do Boga i ludzi. Chciejmy dzielić się 
z innymi tą radością, jaka z nich płynie. Ra-
dością z odkrywania Bożej miłości wobec 
nas. Tajemnice radosne wprowadzają nas 
w rzeczywistość, która daje początek speł-
nieniu się Bożych obietnic. Dobra nowina, 

która z tych tajemnic płynie, ma moc oży-
wić wiarę ochrzczonych, a dla nieznają-
cych Jezusa może stać się źródłem nadziei 
na spotkanie z Bożą łaską. 

Tajemnica pierwsza -  Zwiastowanie 

Jesteś Mi potrzebny do zwiastowania  

innym dobrej nowiny! 

„Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: Bądź po-
zdrowiona łaski pełna, Pan z Tobą, błogo-
sławiona jesteś między niewiastami.”  
(Łk 1, 28) 

W naszym życiu często słyszeliśmy 
różne obietnice. Jak wielką radość, zwłasz-
cza w dzieciństwie, sprawiały nam obiet-
nice, które otrzymywaliśmy i jak wielka 

była w nas nadzieja na ich spełnienie. Wy-
obraźmy sobie teraz, z jakim upragnie-
niem oczekiwał Syn Boży odpowiedzi fiat 

„niech mi się stanie” ze strony Maryi. To 

właśnie przez te Jej słowa, już w chwili ich 
wypowiadania, mógł z całą swą Boską mi-
łością zjednoczyć się ze swym stworze-
niem i za Jej pośrednictwem stać się czło-
wiekiem. Maryja w swoim słowie fiat od-

powiedziała z radością na Boże wezwanie. 
Jej odpowiedzią została objęta cała ludz-
kość. To do każdej i każdego z nas Bóg 
mówi: Jesteś Mi potrzebna! Jesteś Mi po-

trzebny! Podobnie jak z wielkim upragnie-

niem Bóg czekał na wypowiedziane przez 
Marię fiat, podobnie czeka na otwarcie się 
naszej duszy, gdy w cichości i imiennie 
skierowuje do nas swe intymne wezwanie 

i mówi o swoich pragnieniach. 

Czy jestem gotowy, aby udzielić mu odpo-
wiedzi? Czy mam na tyle odwagi, aby po-

wiedzieć Bogu: Cały Twój? 

Jesteś Mi potrzebny do Zwiastowania 

innym dobrej nowiny! Komu? Gdzie? 
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Kiedy? Miejmy odwagę, podobnie jak Ma-

ryja, wypowiedzieć swoje fiat na Boże we-
zwanie. Każda i każdy z nas jesteśmy Bogu 
potrzebni, aby głosić Jego miłość. Komu? 
Wszystkim ludziom, których spotykamy na 

swojej drodze. Gdzie? Tam gdzie żyjemy i 
dokąd jesteśmy posłani. Kiedy? Tu i teraz. 
Nie zwlekajmy z odpowiedzią na to we-
zwanie. Możemy liczyć na to, że przez ró-

żaniec otrzymamy pomoc Maryi. 

Tajemnica druga – Nawiedzenie 

Jesteś Mi potrzebny do zanoszenia lu-

dziom łaski Bożej. 
„W tym czasie Maryja wybrała się i poszła 
z pośpiechem w góry do pewnego miasta 
w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza 
i pozdrowiła Elżbietę.” (Łk 1, 39-40). 

 

Jak wielką  radością musiało być prze-
pełnione serce Maryi. Radością, której 

Maryja nie potrafiła - ale też nie chciała - 
zachowywać tylko dla siebie. Z pośpie-
chem udaje się do swojej krewnej Elżbiety, 
nie zważając na wszelkie trudności zwią-
zane z podróżą. Radość w sercu Maryi była 

tak wielka, że nie miały dla Niej znaczenia 

żadne przeciwności. Pytajmy się siebie: 

Czy i w naszym  sercu jest taka radość z by-
cia obdarzonym Bożą miłością? Zapewne 
każdy z nas pamięta sytuacje w swoim ży-
ciu, kiedy osiągnął sukces lub doświadczył 
czegoś dobrego i zawsze wtedy chcieliśmy 
dzielić się tą radością z innymi ludźmi, a 

zwłaszcza z najbliższymi. A jak wygląda na-
sza radość ze spotkania z Bogiem?  Czy tą 
radością również chcemy się dzielić? Od-
wiedziny Maryi wynikały z wielkiej radości  
i chęci podzielenia się nią z najbliższymi. W 
tę drogę Maryja nie udała się jednak sama. 
Wybrała się tam z Jezusem i to On przyna-

glał swoją Matkę do dzielenia się radością 
bliskości Zbawiciela, jak również do 
uczynku miłości wobec bliźniego. Maryja 
całą duszą szła za tym przynagleniem.  Nas 
również Jezus przynagla do gorliwości w 
zanoszeniu Go bliźnim, gdy spotykamy się 
z nimi w najróżniejszych sytuacjach na-

szego życia. 
Jesteś Mi potrzebny do zanoszenia ła-

ski Bożej. Gdzie? W jakich okoliczno-

ściach? W jaki sposób? Chciejmy wsłuchi-
wać się w dobre natchnienia, które kieruje 
do nas Jezus i iść tam gdzie nas posyła, 

abyśmy zanosili Go innym. Gdzie? Do na-
szych krewnych, przyjaciół. W jakich oko-
licznościach? W każdych możliwych. W 
jaki sposób? Z radością i miłością.  Prośmy 
zawsze Maryję, aby to Ona podpowiadała 
nam, co i jak mamy czynić. 

Tajemnica trzecia - Boże Narodzenie  

Jesteś Mi potrzebny, podobnie jak Moja 

Matka, w oddawaniu delikatnych usług w 
nadprzyrodzonym życiu dzieci Bożych. 
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„Powiła swego pierworodnego syna, owi-
nęła go w pieluszki i położyła w żłobie, 
gdyż nie było dla nich miejsca w gospo-
dzie.” (Łk 2, 7) 

 

Życie Boże w duszy zaczyna się, podob-
nie jak i życie fizyczne człowieka, od nie-

mowlęctwa. Tym, czego najbardziej po-

trzebuje każde niemowlę, jest troskliwa 

opieka i miłość ze strony matki. Nowona-

rodzony Zbawiciel nie oczekiwał nic więcej 
ponad to. Wystarczyła mu uboga stajenka 
i towarzystwo maluczkich w oczach tego 

świata. Podobnie jak to było przed wie-
kami,  tak jest i teraz, kiedy Jezus chce na-

rodzić się w każdej ludzkiej duszy. To, 

czego potrzebuje, to minimum warunków. 

Oczekuje On prostoty miłującego serca i 
troskliwej opieki nad Jego dalszym wzro-

stem w duszy. Pytajmy się siebie: Jak ja 

troszczę się o Jezusa, który rodzi się rów-
nież w moim sercu? Czy troszczę się o 
Niego jak Maryja? 

Jesteś Mi potrzebny, podobnie jak 

Matka. W czym ja mogę usłużyć Jezusowi? 

W troskliwej opiece nad Nim w swoim 

sercu. W jakiej mierze? Wraz ze świętym 

Józefem, na miarę moich możliwości, 
mogę troszczyć się również o dobro osób, 
które zostały mi powierzone i otoczyć je 
ojcowską opieką. W swoich modlitwach 
prośmy Maryję, aby wskazywała nam, co i 

jak mamy czynić. 

Tajemnica czwarta - Ofiarowanie Jezusa 

Jesteś Mi potrzebny w złożeniu okupu 
za nowonarodzone dzieci Boże.  

„Gdy potem upłynęły dni ich oczysz-
czenia według Prawa Mojżeszowego, 
przynieśli Je do Jerozolimy, aby przedsta-

wić Panu.” (Łk 2, 22) 
To zawsze Bóg jako pierwszy chce nam 

siebie ofiarować. To Bóg zawsze jako 

pierwszy składa w nas swoje dary. Czyni to 
po to, abyśmy mieli co dać Jemu, a także 
innym ludziom. Czy Bóg oczekuje od nas 

czegoś w zamian? On zawsze pragnie aby-
śmy Jego dary przyjęli z wdzięcznością, ale 

również z troską starali się o ich wzrost i 
rozwój. Dostajemy je po to, byśmy ofiaro-

wali je innym z miłością, ale również Jemu 

samemu, kiedy zażąda od nas ich zwrotu. 

Każda ofiara, jaką składamy Bogu, to swoi- 
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ste spotkanie naszej duszy z Bogiem. 

Każda ofiara, jaką składamy, ma również 
swój oddźwięk społeczny, choć bardzo 
często nie jest on widoczny na pierwszy 

rzut oka. Ofiara wymaga od nas cierpliwo-

ści w oczekiwaniu na jej skutki. Pytajmy się 
siebie: Czy ja chętnie ofiaruję coś Bogu lub 
drugiemu człowiekowi? I czy sam jestem 

dobrym darem dla innych? 

Jesteś Mi potrzebny w złożeniu okupu 
za nowonarodzone dzieci Boże. Co mogę 
za nie ofiarować? Może tą ofiarą będzie 
mój czas, jaki poświęcę innym? A może 
Bóg chce ode mnie, abym dał swoje życie 
na służbę Jemu w innych ludziach? 

Tajemnica piąta - Odnalezienie Jezusa 

Jesteś Mi potrzebny, abyś szukającym 
wskazywał miejsce, gdzie można odnaleźć 
Jezusa. 

„Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go 

w świątyni, gdzie siedział między nauczy-
cielami, przysłuchiwał się im i zadawał py-
tania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli 
zdumieni bystrością Jego umysłu i odpo-
wiedziami.” (Łk 2, 46-47) 

W naszym życiu często bywa tak, że 
niepotrzebnie tracimy z oczu coś, co jest 

dla nas ważne. Przestajemy widzieć naszą 
drogę, którą dotychczas podążaliśmy. 
Przyjmując do naszego serca Jezusa, wkra-
czamy w pewnym sensie na drogę, na któ-
rej On nam towarzyszy. Jest naszym Przy-

jacielem, na którym możemy się oprzeć i 
za którym mamy podążać. Często jednak 
tracimy z oczu naszego Przewodnika. 

Bywa również tak, że to sam Jezus niepo-
strzeżenie usuwa się sprzed naszych oczu. 
Pragnie On, aby Go wtedy szukano. 

Abyśmy na nowo odkrywali, że On jest dla 
nas największym darem. Kiedy uda się 
nam Go ponownie odnaleźć i zapytać, dla-

czego tak z nami postąpił, w odpowiedzi 
możemy usłyszeć dające wiele do myśle-
nia pytanie Jezusa: „Czemuście Mnie szu-
kali”? 

Pytajmy się siebie: Czy ja wciąż widzę 
Jezusa? Czy na drodze, którą kroczę jest ze 
mną ten Przyjaciel, na którym mogę się 
oprzeć? Prośmy naszą Matkę, Maryję, 

abyśmy tak jak Ona potrafili cenić Jezusa. 
Ona wolałaby stracić wszystko inne, by-

leby zatrzymać Jezusa. Prośmy o to, aby-

śmy tak jak Maryja odnaleźli Jezusa nau-
czającego w Kościele, a potem pod Jej 

opieką szli z Nim w nasze codzienne życie. 

Jesteś Mi potrzebny, abyś szukającym 
wskazywał miejsce, gdzie można odnaleźć 
Jezusa. Jak się do nich zbliżyć, by przyjęli 
te wskazówki? Swoim życiem i przykładem 
wskazuj im drogę. Świadcz o Jezusie po-
przez swoje czyny. Przyjmuj ich z miłością, 

tak jak Jezus przyjął ciebie i mów im o tym, 
że On na nich czeka, jak czekał na ciebie. 

kl. Piotr Ferenc CMF 
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Książka: Jak smakować życie? 
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Żyjemy dziś w coraz większym pośpie-
chu, goniąc za narzuconymi nam przez 
innych kryteriami mody i sukcesu, które 

chcą zawładnąć całym naszym życiem. 
Przyjmując je podporządkowujemy się ich 
zmienności i nietrwałości, 
gubiąc się w pogoni za tą 
niebezpieczną iluzją. W 
tej szalonej i jakże obłęd-
nej gonitwie często za-
pominamy o tym, co tak 

naprawdę liczy się w 
życiu, a co należy jedynie 
do spraw drugorzędnych. 

Często tak łatwo dajemy 

się owładnąć tanim ha-
słom reklamowym, które 
obiecują pełnię szczęścia 
na drodze ciągłego gro-
madzenia coraz większej 
ilości gadżetów i rzeczy, 
bez których życie - podobno - nie smakuje 

tak, jak należy. Stąd chciałoby się nieraz 
wydłużyć nasz dzień chociaż o kilka go-
dzin, żeby w końcu mieć czas na korzy-

stanie z tego wszystkiego. Jednak tego 

uczynić się nie da (póki co) i dlatego mu-
simy dokonywać konkretnych, często 
niełatwych wyborów, mających wpływ na 
jakość naszej egzystencji i naszych relacji. 
Dzisiejsza kultura raczej nam w odpo-

wiednim wyborze nie pomaga - jest 

wręcz przeciwnie: powszechny indywidu-
alizm i relatywizm sprawia, że nasze rela-

cje są nietrwałe i nie do końca określone, 
co przekłada się na coraz większe trudno-
ści w podejmowaniu decyzji. Taki styl 

życia odbiera nam wrażliwość na piękno i 
radość z prostych rzeczy. Jest on przeci-
wieństwem prawdziwej miłości, która 
wyraża się przez czułą troskę o drugą 
osobę i wyzwala z chęci panowania nad 
innymi. A przecież Chrystus przyszedł po 

to, abyśmy mieli życie i to 
nie byle jakie, ale życie w 
obfitości (por. J 10, 10), 

co – odwołując się do 
tytułu polecanej książki – 

możemy przełożyć jako 
życie pełne smaku, ba, 

dobrego smaku! Dlatego 

potrzebujemy się w koń-
cu zatrzymać, póki jeszcze 
nie jest za późno, i spoj-
rzeć na nasze życie w 
spokoju, aby odpowie-

dzieć sobie po co to 
wszystko? Czy nie za 

szybko konsumuję kolej-

ne doświadczenia? Czy czuje w ogóle 
jakieś smaki, przeżuwając w pośpiechu 

kolejne minuty, godziny, miesiące i lata 
mojego życia? A zatem jak smakuje twoje 
życie przyjacielu? Czy nie jesteś już prze-
jedzony tym, co powierzchowne i chwi-

lowe? Jeżeli nie jesteś zbyt zadowolony z 
tego smaku, to z polecanej książki możesz 
się dowiedzieć, co należy zrobić, aby w 
końcu poczuć smak życia. I chcę uprzedzić 
już na wstępie, że wcale nie chodzi tutaj o 
życie łatwe i przyjemne, bo przecież od 
zbyt dużej ilości cukru może nam się 
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zrobić niedobrze. Chodzi o życie we 
wszystkich jego barwach i smakach. Cho-

dzi o życie prawdziwe, o którym nie prze-
czytasz w kolorowych pismach. Zatem 

póki jeszcze możemy coś zmienić, nie 

traćmy już więcej czasu na życie w lęku i 
strachu, ale otwórzmy się na dar wolności 
i ufności, który przynosi nam Chrystus. 
Potrzeba nam przy tym także wiele od-
wagi, aby iść pod prąd trendom dzisiej-
szej kultury i wybrać drogę ubóstwa 
Chrystusowego, bo to właśnie przez to 
ubóstwo Chrystus nas ubogacił i chce 
ubogacać nieustannie. Czy jesteśmy go-
towi „świadomie zrezygnować z wielu 
rzeczy drugorzędnych, na rzecz trwania 
przy tym, co sensowne, aby to, co smaku-

jemy, nas nasyciło, wypełniło?” – to pyta-

nie kieruje do nas autor książki, ks. 

Krzysztof Grzywocz. Sam sobie stawiam 

to pytanie i czuję, że jeszcze wiele pracy 
przede mną. Ale jak mawiał ks. Krzysztof: 
„Bóg kocha proces”, dlatego nie rzucam 
ręcznika, ponieważ wiem, że smak praw-
dziwego życia jest wart wielu poświęceń i 
wyrzeczeń. Nieważne w jakim miejscu 
jesteś teraz – zrób pierwszy krok na dro-

dze pozbycia się zbędnego ciężaru, aby 
móc żyć w pełni. Polecam serdecznie 
wyruszenie w podróż na poszukiwanie, 
tego co syci i nie zapycha, a osoba ks. 

Grzywocza w roli przewodnika gwarantu-

je, że nie będzie łatwo, ale będzie warto. 
Zresztą przekonajcie się sami. Ks. Krzysz-
tof Grzywocz jawi się w tej książce jako 
prawdziwy przewodnik duchowy, który 

nie uzależnia innych od siebie, nie chce za 
nas podejmować decyzji, ale uczy wolno-
ści i odpowiedzialności. To wielka sztuka i 
ze smutkiem należy stwierdzić, że wciąż 

za mało w naszym kochanym Kościele tak 

mądrych przewodników. 
 

Oto kilka fragmentów książki: 
„Zapytałem starszą, szlachetną kobie-

tę: «Pani Janino, teraz już u kresu życia, 
jakie pani ma refleksje? Proszę o jedną 
myśl podsumowania». Ona bez dłuższego 
zastanowienia wypowiedziała zdanie, 
które nieustannie brzmi w moich uszach 

niczym jakiś psalm: «Miałam bardzo 
piękne życie, wspaniałą rodzinę, dużo 
dzieci i wnuków. Za to wszystko jestem 

Bogu niezwykle wdzięczna. Jednego zaś 
żałuję – że się za bardzo o to wszystko 
martwiłam. (…) Ilu pięknych poranków 

nie widziałam przez to moje zatroskanie, 
ile wspaniałych wschodów słońca straci-
łam, nieustannie myśląc o tym, co zrobię, 
czym nakarmię, jak sobie poradzę»”. 

„Kto chce posmakować wszystkiego, 
niczego nie poczuje. Nie wypiję wszystkich 

kaw, nie zjem wszystkich ciast. To jest 

oczywiście symbol. Nie można mieć 
wszystkiego. Człowiek mądry musi zgo-
dzić się na ubóstwo, żeby mógł smako-
wać”. 

Ks. Krzysztof Grzywocz – urodzony w 

1962 r., orędownik i piewca przyjaźni, 
serdecznych spotkań, górskich wędrówek 
i znaczącej roli odpoczynku w naszym 
życiu. Ceniony rekolekcjonista, egzorcysta 
i terapeuta. Autor wielu publikacji, takich 

jak: „Wartość człowieka”, „W mroku 
depresji”, „Uczucia niekochane”. 17 
sierpnia 2017 roku zaginął w Alpach 
Szwajcarskich. 

dk. Marek Szczepański CMF 
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