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WSTĘP 

14 Kapituła Generalna zachęciła nas do dzielenia się naszą wiarą i 

wspólną mądrością poprzez opowiadanie historii. Na poziomie 

prowincjalnym/regionalnym i zgromadzeniowym poświęciliśmy 

sporo czasu, aby wysłuchać opowieści z naszych wspólnot, posług, 

kultury, formacji i przełożeństwa. W tym procesie, Duch Święty 

pokazał nam, kim jesteśmy, jak rozumiemy i realizujemy naszą 

misję dzisiaj oraz wskazał kierunek, w którym mamy podążać. 

Historie te, jak kolorowe nici, pomogły nam na nowo dostrzec, jak 

bardzo Bóg nas kocha i o nas się troszczy. Uświadomiłyśmy sobie, 

jak nasza ofiarna służba w wielu częściach świata pomogła innym, 

zwłaszcza najsłabszym w społeczeństwie, doświadczyć 

miłosierdzia Boga.  

Ponadto, zastanawialiśmy się nad realiami obecnego świata w 

świetle Pisma Świętego – dwóch tekstów Ewangelii św. Łukasza – 

Jezus proklamuje swoją misję oraz przypowieść o dobrym 

Samarytaninie − nadzwyczaj donośnie przemawiającej do nas. 

Rzeczywiście mamy wiele historii, aby się nimi podzielić. Jeśli 

pozwalamy, aby życie i historie tych, którzy są wykluczeni i 

marginalizowani, dotknęły naszych umysłów, serc, rąk i nóg, to 

zmieniamy siebie same. Być może warto byłoby przypomnieć 

początki naszej prowincji/regii. Jak to się zaczęło? Kim były 

docelowe grupy ludzi, które były objęte naszą opieką? Które siostry 

były pionierkami? Kim były te, które mimo swoich ograniczeń i 

trudności, zajęły profetyczne stanowisko i urzeczywistniły nasz 

charyzmat i duchowość? Były wśród nich być może i takie, które 

zostały źle zrozumiane, prześladowane lub musiały ryzykować 
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życie ze względu na swoje zaangażowanie na rzecz osób żyjących 

w ubóstwie?  

Jesteśmy pełne wdzięczności dla Sióstr, które były przed nami, na 

których, jak na fundamencie, dalej budujemy. Jako 

międzykulturowa wspólnota w misji jesteśmy wzajemnie dla siebie 

darem. Wszystkie razem jesteśmy powołane do tego, by rozwijać 

nasze zdolności i możliwości, aby inni czuli się mile widziani, 

akceptowani i kochani, takimi, jakimi są. W jaki sposób mamy być 

dzisiaj Dobrymi Samarytanami? Jak konkretne odpowiadamy na 

potrzeby tych, którzy są w ciężkim położeniu? W jaki sposób 

czynimy wspólnotę stołu Jezusa realną i konkretną? Jakie zmiany 

w postawach, strategiach i głównych akcentach naszych posług, 

moglibyśmy zrobić w życiu osobistym i misji, aby bardziej 

efektywnie reagować na potrzeby ludzi?  

Wspólnie, jako Zgromadzenie przygotowujemy się do obchodów 

Narodzenia Zbawiciela poprzez refleksję nad Słowem Bożym i 

historiami naszych sióstr z różnych części świata, i dołączamy się 

do modlitwy różnych grup ludzi, którzy są często marginalizowani 

i wykluczeni przez społeczeństwo.   

Na każdy dzień nowenny, wspólnota znajdzie wspólny symbol, który 

może być ofiarowany podczas obchodów Bożego Narodzenia.  
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Dzień 1 (16 grudzień) 

KOMUNIA Z OFIARAMI PRZEMOCY  

Pan jest tutaj; wyjdź Mu na spotkanie mówiąc: wielkie Jego 

narodzenie, Jego królestwo wieczne, mocny Bóg, Władca 

wszystkich, Książę Pokoju. 

WPROWADZENIE 

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia, i celebrowanie narodzin 

Zbawiciela, daje nam pocieszającą nadzieję na lepsze czasy dla 

ludzkości. W rzeczywistości, istnieje coraz mniej dni bez 

komunikatów o przemocy wobec nieletnich i dorosłych. One stają 

się codziennym gorzkim chlebem dla: żyjących wspólnie w domu, 

na ulicy, w szkole, w pracy, wśród narodów. My, konsekrowane 

kobiety, może także cierpimy i jesteśmy powodem cierpienia 

naszych współsióstr, zwłaszcza w międzykulturowym życiu 

wspólnotowym. Nasza 14-ta Kapituła Generalna wzywa nas do 

poszerzenia kręgu komunii.  

Trudno wyróżnić jeden rodzaj cierpienia, aby je objąć naszą 

modlitwą, stad na początku tej nowenny, chcemy spojrzeć na 

cierpienia wokół nas, zakorzenione w kulturze najsilniejszych, a 

mianowicie – przemoc wobec kobiet. 

MODLITWA WSTĘPNA 

Wielki Boże, który zechciałeś stać się człowiekiem w ciele kobiety 

i dzielić los najsłabszych, daj nam współczujące serce do 

współdziałania z ofiarami tragedii i codziennej przemocy, aby oni 

byli w stanie się uwolnić. Prosimy Cię o to, przez Twojego Syna, 

Jezusa, który nie wahał się podjąć cierpienia i bólu ludzkości. 

Amen. 
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SŁOWO BOŻE 

Łk 1,45-48a; 50b 

HISTORIA ŻYCIA MARII DA CRUZ 

Kiedy migruje kobieta, życie i nadzieja również migrują. 

Mam na imię Maria da Cruz, jestem Paragwajką i chcę ci 

opowiedzieć moją historię, kobiety, ofiary przemocy domowej. Już 

od trzech lat wraz z moimi czterema synami i jedną córką mieszkam 

w São Paulo, Brazylii. Wyszłam za mąż, gdy miałam 15 lat. Moja 

pierwsza córka umarła, jeszcze w moim łonie, bo mąż nie udzielił 

mi w porę pomocy. Żyłam trzydzieści lat z moim mężem, doznając 

od niego przemocy fizycznej i psychicznej, wierząc, że muszę 

znosić to wszystko, by pewnego dnia z tego się uwolnić. Tak 

rozumiałam nauczanie Kościoła. W obliczu głębokiej depresji 

myślałam nawet o samobójstwie, ale w głębi serca czułam, że moja 

rodzina mnie potrzebuje. Znalazłam wsparcie w Kościele i 

zaczęłam udzielać się w duszpasterstwie socjalnym, gdzie 

angażowałam się czynnie przez 15 lat. Tam zrozumiałem, że Bóg 

nie chce przemocy. Potem udało mi się uciec i udać do Sao Paulo, 

gdzie mieszkał już mój najstarszy syn. W nadziei na lepsze dni 

przyjechałam z odwagą, ufając Bożej pomocy.  

Kiedy przyjechałem zostałam mile przyjęta i otoczona opieką przez 

Siostry Misyjne Służebnice Ducha Świętego (SSpS). Miałam 

wrażenie, że są one moją rodziną. Zaczęłam uczestniczyć w życiu 

Kościoła i duszpasterstwie migrantów wierząc, że czerpiąc z 

własnego doświadczeniem, mogę przyczynić się do godnego 

przyjęcia wielu, którzy przybywają do tego kraju. Istotne jest to, że 

aby komuś zaufać, należy go najpierw poznać!  
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REFLEKSJA/DZIELENIE SIĘ 

Co poruszyło mnie w historii dwóch Marii, którą właśnie 

usłyszeliśmy?   

Jak możemy odkryć Boże działanie w życiu tych dwóch kobiet?  

Jako kobiety, SSpS, w jaki sposób możemy przyczynić się do 

poszerzenia kręgu komunii z kobietami, ofiarami przemocy?  

KONKRETNE DZIAŁANIE:  

Spróbuj dowiedzieć się o istniejących grupach lub instytucjach w 

twoim kraju, które przyjmują kobiety doświadczające przemocy.  

PROŚBY: 

Panie Boże, Ty znasz głębie serc i bóle wielu kobiet w naszej 

patriarchalnej kulturze. Pomóż nam przezwyciężyć wszystkie 

bolączki, abyśmy mogli śpiewać, z Maryją: „Spojrzał na uniżenie 

swego sługi”.  

Refren:   Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi,  

którzy   się Go boją; 

Panie Boże, pomóż nam przezwyciężyć każdy indywidualizm, aby 

wejść w krąg solidarności. 

Refren:   Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, 

którzy się Go boją; 

Panie Boże, spójrz na niezmierzone ludzkie cierpienia, 

powodowane wielokrotnie przez kłótnie bratobójcze. Lekcją 

wcielenia Twojego Syna Jezusa, naucz nas prawdziwej miłości, aby 

przezwyciężyć ten rozpad ludzkości i stworzenia.  

Refren:   Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, 

którzy się Go boją; 
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MODLITWA KOŃCOWA 

Podobnie jak Maryja, która wyśpiewała Magnificat wyzwolenia 

kobiet, które przezwyciężyły wieki ucisku, możemy również 

błogosławić, śpiewać i dziękować za Dobrą Nowinę  

przyniesioną nam przez Boże Dziecię. 

„I kobiety odkryły, że posługiwały się między sobą  

tylko jednym językiem… 

jednym i tym samym, którego wszystkie uczyły się  

w ciągu wieków ucisku, 

milczenia i oporu i bez tarczy 

ale opancerzone światłością i odwagą. 

Kobiety te zaczęły splatać wielkie sieci z ich własnych włosów. 

Plotły one dzień i noc i sieć coraz bardziej rosła, 

wielokolorowo i ogromnie. 

A gdy plotły, opowiadały o swoim życiu 

i stawały się silniejsze. 

A podczas splatania śpiewały 

aby obudzić kolejne kobiety, który przychodziły 

dołożyć swoją cząstkę, dopóki wszystkie kobiety 

świata uplotą tysiące sieci 

bardzo silnych i niezniszczalnych. 

I nimi unieruchomią tych, 

którzy nimi manipulowali. 

I nimi zdemontują, kawałek po kawałku,  

każdy zalążek i potęgę zła, śmierci 

każdy przejaw wojny 

kawałek po kawałku 

na zawsze”. AMEN! 
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Dzień 2 (17 grudzień) 

W KOMUNII ZE ŚRODOWISKIEM 

(DEGRADACJA ŚRODOWISKA) 

O Mądrości, o Święte Słowo Boga Ty podtrzymujesz całe 

stworzenie Twoją silną, ale czułą opieką. Przyjdź i wskaż ludzkości 

drogę do zbawienia. 

Sugestie do dekoracji miejsca modlitwy: słoma, liście, gałęzie 

suszone lub zwiędłe, umieszczone w środku koła lub przed ołtarzem, 

jako symbol obecnego zniszczenia ziemi. 

WPROWADZENIE     

W ramach przygotowań do przyjścia na świat Słowa Wcielonego, 

jesteśmy zaproszone, aby doświadczyć nowych narodzin wraz z 

całym wszechświatem. Jesteśmy wezwane, aby bardziej sobie 

uświadomić, że całe stworzenie jest cenne w oczach Boga i 

jesteśmy w stanie solidaryzować się z naturą. Traktujemy nasze 

środowisko jak przyjaciela, który ma być kochany, utrzymany, 

podtrzymywany i zadbany. Kochamy nasze środowisko i 

obchodzimy się z nim z dotykiem Bożej miłości. Budujemy nową 

solidarność i poszerzamy krąg miłości z naturą, która została 

naruszona. Musimy wzmagać wysiłki, aby naprawdę doświadczyć 

Emmanuela. Staramy się, aby ziemia stała się ponownie godnym 

mieszkaniem dla Emmanuela, Boga wśród nas.  

Pieśń na rozpoczęcie: Dowolna pieśń dziękczynna za dar 

stworzenia lub How Great Thou Art. 

ZAPROSZENIE DO SKRUCHY  

Papież Franciszek w Laudato Si’ powiedział, że Ziemia jest naszym 

wspólnym domem, gdzie czujemy się jak u siebie, dobrze i 
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bezpiecznie. Ziemia jest również bratem, rodzinną ziemią, z którą 

dzielimy istnienie, i piękną matką, biorącą nas w ramiona, która nas 

żywi i chowa, wydaje różne owoce, przepiękne kwiaty i trawy.  

Ta siostra protestuje z powodu zła, jakie jej wyrządzamy 

nieodpowiedzialnym wykorzystywaniem i rabunkową eksploatacją 

dóbr, które Bóg w niej umieścił. Wzrastaliśmy w przekonaniu, że 

jesteśmy jej właścicielami i rządcami uprawnionymi do jej 

ograbienia. Dlatego ziemia jest jak ubodzy, przeciążona i 

zdewastowana, opuszczona i nadużywana.  

(Siostry są proszone o napisanie na kartce papieru zniszczenia 

środowiska w swoim kraju/rejonie i umieszczenie na szczycie 

suchych gałęzi, a kiedy wszystkie oddadzą kartki, odmawia się 

modlitwę o przebaczenie.) 

W duchu pokory prośmy o pokój w naszych sercach i na całej ziemi 

Za to, że za mało okazujemy miłosierdzia wobec siebie samych i 

całego Twojego stworzenia. 

 Refren: Panie, zmiłuj się nad nami, którzy ranimy tę ziemię. 

Za bycie niewdzięcznymi wobec ziemi i za zbyt późne 

uświadomienie sobie zniszczenia środowiska oraz za naszą postawę 

obojętności wobec dewastacji. 

 Refren: Panie, zmiłuj się nad nami, którzy ranimy tę ziemię. 

Za przyczynianie się do tego, że ubodzy są coraz bardziej 

marginalizowani, a nawet pozbawieni swych kulturowych korzeni. 

 Refren: Panie, zmiłuj się nad nami, którzy ranimy tę ziemię. 

W pokorze módlmy się: 

Jezu, Słowo Wcielone, żyjący wśród nas, by ratować ludzi i 

wszechświat. Wysłuchaj nasze modlitwy, jakie zanosimy w Twojej 

obecności, polecamy Ci nasze cierpienia, nadzieje, lęki i obawy; 

ulecz nasze rany i umocnij naszą nadzieję, uwolnij nas z lęków, 

abyśmy mieli odwagę walczyć o zrównoważony rozwój 

środowiska. Amen.  
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SLOWO BOŻE 

Księga Rodzaju 2, 4 – 15 

HISTORIA  

Gunarti, Kobieta z plemienia Sikep strzegąca wyżyny 

Północnego Kendeng 

Wyżyna Kendeng rozciąga się od Tuban Regency we wschodniej 

Jawie do Rembang, Gorbogan, Pati i Kudus Regencies w centralnej 

Jawie. Od tysięcy lat nieprzerwanie podtrzymuje ludzi, zaopatrując 

ich w czystą wodę tak niezbędną także w rolnictwie. Obecnie, 

znajduje się w sytuacji zagrożenia z powodu eksploatacji wody w 

powstającym tam przemyśle cementowym, co zagraża stabilności 

tego regionu. Ludzie protestują w różne pokojowe sposoby tak, aby 

lokalne władze każdego z punktów opieki zatroszczyły się o 

stabilność tego terenu, ale nie zostali wysłuchani. Paradoksalnie 

coraz więcej pozwoleń zostało wydanych do wykorzystania 

wyżyny, która daje im środki do życia. Życie bez wody jest dla nich 

niemożliwe. Wyżyna Kendeng służy jako zbiornik wody. Istnieje 

wiele miejsc kultury i historii, które muszą być zachowane w celu 

zabezpieczenia ciągłości życia teraz i w przyszłości.  

Gunarti, prosta kobieta z plemienia Sikep mieszka w rejonie 

wyżyny Kendeng. Jako prawdziwy rolnik, ma silne powiązanie z 

naturą. Postrzega ziemię jako hojną matkę, która stale karmi swoje 

dzieci. Dla Gunarti dbanie o przyrodę jest troską o życie a 

niszczenie natury oznacza niszczenie życia. 

Wyobrażając sobie spustoszenie, które może spowodować 

przemysł cementowy, Gunarti nie milczała. Nie mogła milczeć… 

Jej macierzyński instynkt nie pozwalał jej patrzeć na zranioną 

matkę Ziemię. Dla niej, ziemia nie jest towarem, lecz darem Boga, 

świętą przestrzenią. Stąd ta kobieta, miłośniczka ziemi, 

dobrowolnie chodzi piechotą lub jeździ na przejażdżki rowerowe 
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do późnych godzin wieczornych dzień po dniu, aby dotrzeć do 

miejscowości u podnóża wyżyny Kendeng. Niezmordowanie, 

chodzi z domu do domu, z jednego pola do drugiego, przekonując 

ludzi, by nie sprzedawali swoich pól ryżowych i gruntów. Jej walka 

zrodziła dostrzegalne owoce. Coraz więcej mieszkańców 

przyłączyło się do kampanii odrzucającej powstawanie tam 

cementowni.  

Jako matka wyobraża sobie cierpienia, które może dotknąć jej 

dzieci gdy będzie tam cementownia. Nawet wtedy, gdy była w ciąży 

kontynuowała tę walkę razem z dzieckiem w łonie. Wciąż chodzi 

w górę i w dół po wzgórzach, jeździ ciężarówką, aby dotrzeć do 

siedziby sądu, spotkać się z decydentami i koordynuje swoimi 

przyjaciółmi, aby kontynuowali walkę o integralność stworzenia na 

wyżynie Kendeng. Kiedy dziewięciu mężczyzn protestujących 

przeciwko powstaniu cementowni oskarżono, że występują przeciw 

rządowi i uwięziono, Gunarti podtrzymywała na duchu ich żony. 

Zagrożenia przychodzą i odchodzą, ale nigdy nie stłumią jej ducha. 

Nawet poprosiła swoją rodzinę aby zaakceptowali całym sercem 

wszystko co mogłoby się z nią stać, nawet jeśli to będzie śmierć.  

Gdy budowa cementowni w jej obszarze została udaremniona, ona 

nie spoczęła by cieszyć się owocami swojej walki. Udała się do 

czterech pozostałych obszarów aby zachęcać kobiety do 

kontynuowania walki przeciwko budowie cementowni. Jej 

spokojna postawa zawsze przynosi pokój i siłę kobietom w tych 

czterech terenach, które mieszkają od dwóch i pół roku w lesie, w 

namiotach, na znak protestu, w nadziei, że budowa cementowni w 

ich wioskach, nie dojdzie do skutku.  

Ci ludzie protestują od dziesięciu lat, ale wycofano budowę tylko 

jednej fabryki cementu. Natomiast jeszcze pięć innych inwestorów, 

z kraju, jak i spoza jego granic ubiega się o budowę fabryki cementu 

na wyżynie Kendeng. Chociaż kobiety protestujące występują w 
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obliczu gigantów, ich serca nie są złamane. Gunarti z 

przyjaciółkami są przekonane, że Matka Ziemia będzie po ich 

stronie.  

REFLEKSJA/DZIELENIE SIĘ 

Czerpiąc z Tajemnicy Wcielenia, w której dokonało się zbawienie, 

kiedy Słowo stało się człowiekiem (słowem i czynem się 

równocześnie), zbawienie środowiska urzeczywistnia się, gdy 

słowa stają się konkretnym działaniem. Każda wspólnota ma za 

zadanie chronić ziemię i zapewnić, że przyniesie ona owoce 

przyszłemu pokoleniu. Opowieść o Gunarti strzegącej wyżyny 

Kendeng, jej postawa i działanie, jak również konkretna opcja dla 

integracji stworzenia, zaprasza nas do podjęcia konkretnych działań 

jako wyraz naszej troski o naturę. Mamy skonkretyzować nasze 

działania tam, gdzie żyjemy, lub w naszym miejscu pracy.  

Uczyń osobiste postanowienie – proste i konkretne – jako wyraz 

nowego narodzenia „na ziemi, na której żyjemy – stanowiącej nasz 

dom”, wybierając symbole z natury, na przykład: woda, kwiat, 

gleba, rośliny, itp. Następnie umieśćmy je pomiędzy suchymi 

gałęziami jako świadectwo, że nasze krąg z wszechświatem się 

powiększa, a nasza ziemia stale się ożywia.   

PROŚBY 

Boże Stwórco, zobowiązujemy się dziś do poszerzenia naszego 

kręgu miłości z wszechświatem, tak, aby nasze zbawienie nie tylko 

dokonywało się między Tobą i mną, ale obejmowało całe 

stworzenie.  

Boże Stwórco, w swojej mądrości czynisz nas opiekunami Twojego 

stworzenia. Wraz z Gunarti i wszystkimi osobami 

zaangażowanymi w walkę o ochronę środowiska, uzdolnij nas do 

stworzenia nowej wizji, by stać się wiernymi strażnikami 

Stworzenia.  
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Boże Stwórco, modlimy się, aby biznesmeni i przywódcy państw, 

ponosili odpowiedzialność za wykorzystywanie odkryć 

technologicznych w naprawianiu szkód uczynionych wobec 

stworzenia Bożego i strzegli wszechświata, Twojego daru dla nas.  

Chwila ciszy 

MODLITWA KOŃCOWA: z Laudato Si’: 

Panie Boże w Trójcy Jedyny, piękna Wspólnoto nieskończonej 

miłości, naucz nas kontemplowania Ciebie w pięknie 

wszechświata, gdzie wszystko mówi nam o Tobie. 

Rozbudź nasze uwielbienie i wdzięczność za każdą istotę, którą 

stworzyłeś. 

Obdarz nas łaską poczucia się wewnętrznie zjednoczonymi ze 

wszystkim, co istnieje. 

Boże miłości, ukaż nam nasze miejsce w tym świecie jako 

narzędzi Twojej miłości dla wszystkich istot tej ziemi, bo żadna z 

nich nie jest przez Ciebie zapomniana. 

Oświeć posiadających władzę i pieniądze, aby nie popadli w 

grzech obojętności, aby miłowali dobro wspólne, wspierali 

słabych i opiekowali się światem, w którym żyjemy. 

Ubodzy i ziemia wołają:  

Panie, obejmij nas swą mocą i światłem, abyśmy chronili wszelkie 

życie, przygotowali lepszą przyszłość, 

aby nadeszło Twoje Królestwo 

sprawiedliwości, pokoju, miłości i piękna. 

Pieśń: dowolna  
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Dzień 3 (18 grudnia) 

W KOMUNII Z UCHODŹCAMI I EMIGRANTAMI 

O Adonai i Wodzu Izraela, Ty ukazałeś się Mojżeszowi w krzewie 

gorejącym, a na Górze Synaj dałeś mu Swoje Prawo. Przyjdź, 

wyciągnij Swą wszechmocną dłoń i wyzwól nas. 

WPROWADZENIE 

Każdej minuty osiem osób opuszcza swój dom, uciekając przed 

wojną, prześladowaniem i terrorem. Aktualne dane Wysokiej 

Komisji Narodów Zjednoczonych Do Spraw Uchodźców mówią o 

ponad sześćdziesięciu pięciu (65) milionach ludzi przymusowo 

wysiedlonych. Szacuje się, że na każdych pięciu uchodźców, 

czterech szuka schronienia we własnym albo sąsiednim kraju, gdzie 

często żyją w trudnych warunkach. Stopień otwartości krajów 

przemysłowych na przyjęcie i integrację uchodźców jest, niestety, 

niższy niż kiedykolwiek wcześniej. Codziennie, podczas prób 

ucieczki, giną ludzie. 

Jesteśmy wezwani by być braćmi i siostrami dla siebie nawzajem. 

Trudy i radości uchodźców i emigrantów winny stać się naszymi. 

W duchu solidarności modlimy się za nich i z nimi.  

MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE 

„Boże Miłosierny,  

Polecamy Ci wszystkich mężczyzn, kobiety i dzieci, którzy zginęli 

opuszczając swoją ojczyznę w poszukiwaniu lepszego życia. Choć 

wielu z nich nie ma grobu z imieniem, to jednak każdy jest przez 

Ciebie znany, kochany i ceniony. Obyśmy nigdy nie zapomnieli 

ich, a ofiarę ich życia bardziej honorowali czynami niż słowami. 

Polecamy Ci tych wszystkich, którzy znosząc strach, niepewność i 

poniżenie, dotarli do miejsc bezpiecznych, dających nową nadzieję. 
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Tak jak nigdy nie opuściłeś Swego Syna, który z Maryją i Józefem 

dotarł do bezpiecznego miejsca w Egipcie, tak teraz, prosimy, bądź 

blisko swych  synów i córek, poprzez swą czułość i opiekę. 

Obyśmy w trosce o nich starali się o świat, w którym nikt nie jest 

zmuszony opuścić swój dom i gdzie każdy może żyć w wolności, 

godności i pokoju. 

Miłosierny Boże i Ojcze wszystkich, rozbudź nas ze snu 

obojętności, otwórz nasze oczy na  ich cierpienie i uwolnij nas od 

obojętności zrodzonej z doczesnej wygody i skupienia na sobie. 

Natchnij nas, jako narody, wspólnoty i jednostki, by w tych, którzy 

docierają do naszych granic, dostrzec braci i siostry. 

Obyśmy umieli dzielić z nimi błogosławieństwa, które 

otrzymujemy z Twej ręki. Obyśmy rozpoznali, że razem, jako jedna 

rodzina ludzka, wszyscy jesteśmy „emigrantami” zdążającymi w 

nadziei do Ciebie, który jesteś naszym prawdziwym domem, w 

którym każda łza zostanie otarta, gdzie będziemy żyć w pokoju i 

bezpieczeństwie w Twoich objęciach.” 

(Modlitwa Papieża Franciszka podczas jego wizyty w obozie dla 

uchodźców na wyspie Lesbos, 16 kwietnia 2016) 

SŁOWO BOŻE 

Rut 2, 8-10 

HISTORIA  

Biblia używa tego samego słowa dla określenia ‘cudzoziemca’ oraz 

‘gościa’. Zawsze jest on pod szczególną Boża ochroną. Sam Jezus, 

tuż po Swoim narodzeniu, narażony był na śmierć. Święta Rodzina 

uciekła z Niemowlęciem Jezus, wyruszając w niebezpieczną 

podróż i w niepewną przyszłość. 
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Uchodźcy to dla nas na ogół cudzoziemcy, którzy przychodzą z 

innej rzeczywistości kulturowej. Przyjąć ich, oznacza być 

gościnnym. Wielu z nich przeszło przez traumatyczne 

doświadczenia czy to w ich ojczyźnie, czy też podczas ucieczki. 

Praktyczna pomoc, współczucie, a także gotowość słuchania jest 

dla nich wielką pomocą i zachętą.  

Homan jest jednym z tysięcy, którzy opuścili Syrię.  Z wieloma 

innymi, którzy mieszkają w naszej okolicy przychodzi każdego 

dnia do parafii na lekcje niemieckiego. Czasem ciężko wzdycha 

trudząc się z nowym językiem. Bardzo tęskni za swą rodzina i 

przyjaciółmi, choć wielu z nich straciło życie. Znamy Homana i 

jego przyjaciół. Polubiłyśmy bardzo tego młodego, sympatycznego 

człowieka. Po długim czasie Homan uzyskał pozwolenie na pobyt i 

nie musi żyć w ciągłym strachu przed deportacją. Jego żona jest 

wciąż w Syrii. Nie ma pozwolenia by dołączyć do niego. Homan 

ma niesamowitą odwagę i silną osobowość. On sam, jak i wielu 

innych uchodźców, jest dla nas wielkim ubogaceniem. 

REFLEKSJA / DZIELENIE SIĘ 

W jaki sposób historia Homana albo historia Rut przemawia do 

ciebie? Czy byłaś kiedyś cudzoziemcem w innym kraju? Jakie to 

uczucie? Czy przyjęłaś kiedyś cudzoziemca w swoim domu i w 

swoim sercu? 

MODLITWA 

Boże, nasza ucieczko, modlimy się za rzesze uchodźców, którzy 

próbują uciec przed śmiercią i prześladowaniem w poszukiwaniu 

życia, które zapewni im oraz ich dzieciom godne życie. Niech 

spotkają ludzi o otwartych sercach i pomocnych dłoniach, którzy 

zapewnią im ochronę i dach nad głową. 



16 
 

Boże Żywy, błagamy Cię, napełnij nas na nowo odwagą i mocą, 

uzdolnij nas byśmy stanęli po stronie naszych bliźnich i przyjęli ich 

jako naszych braci i siostry w jednej ludzkiej rodzinie. 

Sprawiedliwy i Miłosierny Boże, modlimy się za tymi, którzy 

głoszą odrzucenie i nienawiść, zamiast solidarność i komunię. Daj 

im, prosimy, doświadczyć dobra, które pomoże im zmienić ich 

nastawienie. 

MODLITWA KOŃCOWA 

Boże Dobroci, strzeż wszystkich uciekających przed przemocą, 

prześladowaniem i głodem. Gdy nie mają się do kogo zwrócić, bądź 

im schronieniem i domem. Daj swoim wiernym moc i odwagę by 

byli głosem bezdomnych i tych, którzy głosu nie mają.  Otwórz 

nasze serca dla wszystkich, którzy szukają u nas schronienia, gdyż 

w Twojej rodzinie ludzkiej nikt nie jest obcy, ale wszyscy jesteśmy 

braćmi i siostrami. Prosimy o to przez Chrystusa Pana naszego. 

Amen 
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Dzień 4 (19 grudnia) 

W KOMUNII Z OFIARAMI ALKOHOLU  

I NARKOTYKÓW 

O Korzeniu Jesse, Ty jesteś znakiem dla ludzi, przed Tobą królowie 

stają w milczeniu i do Ciebie uciekają się narody. Przyjdź i wybaw 

nas! Nie zwlekaj! 

WPROWADZENIE 

Dzisiejszy świat oferuje współczesnemu człowiekowi bardzo 

szybkie tempo życia. Nie jest łatwo sprostać wymaganiom tego 

życia. Wielu nie radzi sobie w relacjach rodzinnych, we 

wspólnotach, w miejscach pracy, stawiając wobec siebie nawzajem 

zbyt duże wymagania. Bardzo często, szczególnie ludzie młodzi, 

uciekają w świat alkoholu, narkotyków czy innych nałogów. 

Wejście na drogę uzależnień, szczególnie od alkoholu i 

narkotyków, jest nie tylko ucieczką od życia. Krok ten jest także 

rezultatem zbytniego skupienia na sobie, na swoich 

doświadczeniach oraz próbą znalezienia szybkiej poprawy nastroju 

w obliczu niepokoju i trudności życiowych. Wchodzący na drogę 

uzależnień stają się coraz bardziej bezradni wobec swych słabości i 

coraz głośniej wołają swymi niewłaściwymi zrachowaniami. 

Wołanie to jest krzykiem o pomoc. Niestety, ci którzy ich kochają, 

nie zawsze rozumieją ten krzyk. Nie potrafią reagować szybko i 

przyjść  z pomocą, jak to uczyniła Maryja w stosunku do Elżbiety.  

SŁOWO BOŻE 

Łk 1, 39-44 

HISTORIA 

Emilia pochodzi z wielodzietnej rodziny. Jako dziecko 

doświadczyła przemocy, nadużyć i samotności. W wieku 11 lat, 
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razem z koleżanką, zaczęła brać narkotyki i czasami upijała się do 

nieprzytomności. Miała też kilka prób samobójczych: podcinała 

sobie żyły, skakała z wysokich pięter, co powodowało różnorodne 

złamania. Przeszła przez różne ośrodki i domy poprawcze, z 

których na ogół udawało jej się uciec. Zmiana w jej życiu nastąpiła, 

gdy ukończyła 19 lat. Będąc w ośrodku dla narkomanów 

zorientowała się, że jest w drugim miesiącu ciąży. Myśl o dziecku 

zaczęła dominować w jej życiu. Chciała urodzić swoje dziecko. 

Mimo rygoru w ośrodku, każdy mógł czytać, porozmawiać z 

kapłanem, miał dostęp do kaplicy i sakramentów. Emilia poprosiła 

o Pismo Święte. Zaczęła regularną modlitwę. Bóg ją powoli 

prowadził, tak, że dziewczyna poczuła się lepiej. Dziecko w jej 

łonie dobrze się rozwijało i w końcu urodziła śliczną i zdrową 

córeczkę. 

Dziś Emilia ufa Bogu, gdyż wie, że wszystkie trudne momenty 

przeżyła dzięki temu, że Bóg troszczył się o nią. Doświadczyła w 

swym życiu Bożych cudów. Bóg uratował ją w sytuacjach, gdy 

igrała ze śmiercią i postawił na jej drodze ludzi, którzy pomogli i 

którzy ją wciąż wspierają. Emilia każdego dnia wychwala Boga i 

dziękuje Mu. 

REFLEKSJA / DZIELENIE SIĘ 

Maryja przyjmując zwiastowanie Anioła całkowicie ofiarowała 

siebie Bogu. Podjęła się bardzo trudnego zadania nie wiedząc jaka 

będzie reakcja Jej męża – Józefa w tych wyjątkowych 

okolicznościach, gdy Ona miała stać się Matką Syna Bożego. 

Wbrew wszystkiemu, Maryja okazała się bardzo odważną Kobietą. 

W swej dobroci udaje się do swojej kuzynki Elżbiety, by jej pomóc. 

Od początku była otwarta by służyć innym, bezinteresowna, silna i 

odważna. 
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Co najbardziej dotyka mnie w historii Emilii? Jak sama, czy jako 

wspólnota, możemy w sposób konkretny pomóc tym, którzy żyją w 

jakichkolwiek nałogach? 

PROŚBY 

Módlmy się za osoby zniewolone przez alkohol czy inne nałogi, by 

w Słowie Bożym znajdowały siłę do walki o wolność, 

przezwyciężenie uniezależnień i życie w trzeźwości i radości. 

Módlmy się za ludzi, którzy utracili sens życia, na skutek 

nadużywania alkoholu czy narkotyków. Niech szczególna łaska, 

miłość Boża i wsparcie innych, pomogą im odkryć prawdziwy sens 

życia i uwolnią ich z grzesznych przywiązań, tak, by mogli się 

cieszyć w swoich rodzinach i we wspólnocie kościoła. 

 Módlmy się za rodziny i przyjaciół ludzi, którzy żyją w nałogach 

alkoholu i narkotyków, by znaleźli pociechę u tych, którzy w 

jakikolwiek sposób wspierają ich. 

MODLITWA KOŃCOWA 

Kochający Boże, prosimy Cię, uwolnij tych, którzy żyją w 

uzależnieniu od narkotyków, alkoholu, papierosów lub innych 

nałogów. Niech poczują pragnienie odrzucenia pokusy używania 

ich. Wiemy, że swoją własną mocą nie zdołają pokonać nabytych 

nałogów. Uzdrów ich, oczyść ich intencje i umocnij słabych. 

Uwolnij ich od skutków, które ta nałogi powodują. Wspieraj ich w 

pragnieniu życia w wewnętrznej wolności. Pomóż im 

przezwyciężać siłę pożądań i niewłaściwych pragnień. Wypełnij 

ich mocą Słowa Bożego i ogarnij swoją miłością płynącą z 

Eucharystii. Wierzymy, że z Twoją łaską staną się nie tylko ludźmi 

wolnymi lecz także oddanymi twej służbie. Amen 

Niech wstawiennictwo Maryi, naszej Matki, wyprosi nam 

prawdziwą mądrość oraz delikatną i miłującą troskę o tych, którzy 

przychodzą do nas w swych potrzebach. 

Pieśń: Magnificat (bądź inna stosowna pieśń) 
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Dzień 5 ( 20 grudzień ) 

W KOMUNII Z WIĘŹNIAMI 

O Kluczy Dawida, otwierający bramy Bożego Królestwa, przyjdź i 

uwolnij więźniów siedzących w ciemnościach! 

MODLITWA WSTĘPNA 

Boże, Kochający Ojcze całej ludzkości, Ty objawiłeś siebie w 

historii jako BÓG Z NAMI. Ty powiedziałeś Mojżeszowi, że 

widzisz niedolę swego ludu w Egipcie, słyszysz jego wołanie o 

wybawienie z niewoli i wiesz wszystko o ich cierpieniach. Ty dałeś 

im obietnicę, że wyprowadzisz ich ku wolności. Boże, ty posłałeś 

Jezusa, Syna swego, a Jego przyjścia do naszego życia każdego 

roku oczekujemy wciąż na nowo, gdyż On jest tym, który zwiastuje 

wybawienie jeńcom i wolność uwięzionym. Ty zesłałeś swego 

Ducha, w którym radujemy się wolnością bycia Twoimi dziećmi i 

w którym także całe stworzenie zostanie wyzwolone by 

uczestniczyć w chwalebnej wolności dzieci Bożych. Ty zwracasz 

się do nas dzisiaj i prosisz, byśmy pozostali w komunii ze 

wszystkimi, którzy pozbawieni są wolności: sprawiedliwie bądź 

niesprawiedliwie. Choć sami często jesteśmy uwięzieni w sobie i 

poddani wpływom, które odbierają nam wolność, pragniemy jednak 

solidaryzować się  z innymi, dlatego wołamy: 

„Maranatha! Przyjdź Panie i uwolnij nas!” 

Stosowna pieśń… 

SŁOWO BOŻE 

Mt 25, 33-40 
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HISTORIA 

Tomasz jest młodym człowiekiem z Singapuru, którego razem z 

innymi szesnastoma (16) więźniami chorymi na HIV-Aids, 

odwiedzałyśmy co drugi tydzień w więzieniu. Tomasz przemycał 

narkotyki do Tajwanu by zdobyć pieniądze na swoje leczenie, a 

będąc złapanym, został skazany na śmierć. Był bardzo chory, 

wycofujący się i trudny w kontakcie. 

Wiedziałam, że trudno mi będzie znaleźć zaufanie w tej grupie. 

Jednak moje siedemdziesiąte (70) urodziny stały się okazją by 

otworzyć ich serca. Dostałam pozwolenie by przynieść ze sobą do 

więzienia dwa wyśmienite torty i Coca Colę, byśmy razem mogli 

świętować. Pracownicy więzienni byli zaniepokojeni i pytali: „Jak 

możesz jeść razem z nimi i witać ich przez podanie dłoni?!”  

Więźniowie jednak, czując moją akceptację i szacunek, otwarli się. 

Tak bardzo pragnęłam, by poprzez ludzką miłość i troskę mogli 

doświadczyć, że pomimo uzależnienia, choroby i przestępstw, są 

kochani przez Boga i cenni w Jego oczach. 

Powoli sytuacja Tomasza uległa zmianie. Jego kara śmierci została 

zmieniona na dożywotnie więzienie. Ma zapewnioną opiekę 

medyczną, znów potrafi się uśmiechać i wie, że jest akceptowany.  

Więźniowie wokół Tomasza zmieniają się, on wciąż pozostaje, ale 

potrafi nawet śpiewać i śni o tym, że być może kiedyś zostanie 

wypuszczony na wolność. Ufam, że nadejdzie dzień, gdy Tomasz 

całkowicie zawierzy się Bogu. 

REFLEKSJA / DZIELENIE SIĘ 

Są ludzie uwięzieni za żelaznymi kratami za rzeczywiste 

przestępstwa; Są ludzie, których zniewala się, by móc ich „użyć”;  

Są ludzie zniewoleni przez handlarzy narkotyków; Są ludzie, którzy 

powoli stają się więźniami swoich własnych przyzwyczajeń i 
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nałogów; Są grupy bądź narody uwiezione w ubóstwie na skutek 

niesprawiedliwych systemów w świecie; Są ludzie, których własna 

wolność zniewala; 

I jestem „ja”… Maranatha, przyjdź Emanuelu i wyzwól nas! 

Jaki wspólny wątek przewija się w historii Tomasza i czytaniu z 

Ewangelii? Co mnie blokuje, by więźniów uczynić swymi 

przyjaciółmi? Kim są ludzie przebywający w więzieniach? 

PROŚBY 

Emanuelu, BOŻE Z NAMI, modlimy się za tymi, którzy są 

uwięzieni, niech doświadczą Twojej miłości w trosce oraz szacunku 

innych: 

Odpowiedź: Przyjdź Emanuelu! 

Niech przyjmą na siebie odpowiedzialność za ból, który 

spowodowali i znajdą uzdrowienie ran, których sami doznali: 

Odp.: Przyjdź Emanuelu! 

Niech doznają wsparcia od przyjaciół, którzy w nich nie zwątpili i 

doświadczą pojednania w relacjach, które zniszczyli: 

Odp.: Przyjdź Emanuelu! 

Obyśmy wszyscy w Tobie znaleźli siłę do uwolnienia się od 

wszystkiego co nas zniewala: 

Odp.: Przyjdź Emanuelu! 

MODLITWA KOŃCOWA 

Boże Miłosierny, Tobie jedynie znane są tajemnice serc ludzkich. 

Wiesz kto jest sprawiedliwy i przebaczasz niesprawiedliwym. Ty 

jeden jesteś Wszechmogącym Sędzią. Twoje Miłosierdzie jest 

wielkie dla grzeszników. Usłysz nasze modlitwy za uwięzionych. 

Daj im skruchę i niech uwierzą w Ciebie. Daj im cierpliwość i 

nadzieję w cierpieniu i niech szybko wrócą do swych domów. 

Pociesz tych, którzy są im bliscy, niech zaufają Jezusowi i żyją w 

nadziei. Amen 
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Dzień 6 (21 grudnia) 

W KOMUNII Z TYMI, KTÓRZY ŻYJĄ 

 W SLUMSACH 

O Promienna Jutrzenko, splendorze wiecznego światła, Słońce 

Sprawiedliwości: Przyjdź i oświeć tych, którzy żyją w ciemności i 

cieniu śmierci. 

WPROWADZENIE 

Kiedy ubogi umiera z głodu, nie znaczy to, że Bóg nie zatroszczył 

się o niego. To raczej oznacza, że ani ty ani ja nie daliśmy temu 

człowiekowi czego potrzebował. (św. Matka Teresa z Kalkuty) 

Sześćdziesiąt pięć milionów ludzi (65 mln) żyje w slumsach, gdzie 

warunki nie licują z godnością człowieka, ze względu na 

przeludnienie, zaduch, brak światła i urządzeń sanitarnych. Mimo 

takich warunków, slumsy stanowią centrum różnorakiej aktywności 

mieszkańców. Powstają tam małe lokalne biznesy, w których 

rozwija się różnoraka produkcja, a także przetwarzane są materiały 

zużyte, jak torebki plastikowe, telefony komórkowe, kontenery po 

oleju, papier itd. 

Pamiętamy dziś o wszystkich, którzy żyją w slumsach, na bruku, w 

kanałach, którzy pracują w nieludzkich warunkach, bądź nie mają 

pracy. Wiele kobiet i dziewcząt spośród nich stają się ofiarami 

nadużyć, wykorzystania i naruszania praw człowieka. 

MODLITWA WSTĘPNA 

Boże Wszechświata, dziękujemy Ci za ziemię, która w każdym 

czasie ofiaruje nam obfitość plonów, pokarm, słońce, księżyc, 

ptaki, zwierzęta. Dziękujemy Ci za piękno przyrody wokół nas i 
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każdy przejaw życia. Stworzyłeś wszystko w obfitości i każdy 

powinien mieć miejsce do życia i pokarm do jedzenia. 

Zniekształciliśmy wszechświat, naruszyliśmy wzrost i 

wypaczyliśmy zdolność dzielenia się. Stworzyliśmy biednych i 

bogatych, slumsy i rezydencje pełne przepychu, pojawiła się 

niesprawiedliwość. Przychodzimy do Ciebie jako dzieci jednego 

Ojca. O Boże Wszechmogący i Miłosierny, który leczysz 

złamanych na duchu i zmieniasz smutek cierpiących w radość, 

niech twoja dobroć spocznie na wszystkich, których stworzyłeś, a 

szczególnie na tych, którzy są mniej uprzywilejowani.  

Panie nasz Boże, Ty obiecałeś, że gdzie dwaj albo trzej zebrani są 

w Twoje imię, Ty jesteś pośród nich. Trwając w Twojej obecności 

pragniemy dziś szczególnie pamiętać o tych, którzy żyją w nędzy, 

o bezdomnych i zapomnianych. Błogosław ubogim i tym, którzy są 

odrzuceni. Obyśmy wyszli im naprzeciw w miłości i służbie! 

SŁOWO BOŻE 

Rdz 1, 1-31 

HISTORIA 

Jest to historia ze slumsów w Bhopal, Madhya Pradesh, Indie, gdzie 

siostry SSpS prowadzą swą działalność socjalną. W czasie ciężkich 

opadów deszczu w lipcu 2016, jeden ze slumsów został zalany 

podczas powodzi. Mieszkańcy slumsu byli zupełnie zaskoczeni, 

gdyż stało się to nagle, podczas snu. Gdy przyszła powódź musieli 

uciekać ze swoich chatek, pozostawiając wszystko, choć tak 

niewiele posiadali. Cały teren wyglądał jak wielkie jezioro. Ludzie 

byli przerażeni i w wielkim szoku, nie mogąc zrozumieć jak coś 

takiego mogło ich spotkać, skoro i tak byli już biedni i opuszczeni. 

Jedna z kobiet uciekając w przerażeniu z zalewanego domu, w 

panice zapomniała o swym 10-cio miesięcznym dziecku. Gdy po 
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chwili, z trudem, udało jej się wrócić do pomieszczenia, dziecko już 

nie żyło. To był obraz rozdzierający serce i nikt nie był w stanie 

pocieszyć kobiety, która straciła wszystko, a zwłaszcza swoje 

dziecko.  

Pośród niepewności i beznadziei mieszkańcy slumsów każdego 

dnia doświadczają Bożej Opatrzności, choć muszą stawiać czoła 

różnorodnym problemom i kataklizmom. Nasza misja wśród nich 

jest dla nich także jakimś źródłem nadziei. 

REFLEKSJA / DZIELENIE SIĘ 

W jaki sposób życie ludzi żyjących w slumsach, czy innych 

nieludzkich warunkach, dotyka nas? W jaki sposób każda z nas 

indywidualnie i my jako wspólnota, możemy zmienić coś w ich 

życiu? 

PROŚBY 

„Wszystko, o cokolwiek poprosicie, modląc się z wiarą, 

otrzymacie.” (Mt 21, 22). Ufając Bożemu Słowu, skierujmy nasze 

prośby za cierpiących, do Boga, naszego Ojca. 

Wezwanie: Panie, wysłuchaj naszą modlitwę 

Jezu, nasz Zbawicielu, Ty przyszedłeś na ten świat dla 

najmniejszych, ostatnich i zagubionych. Modlimy się za 

mieszkańców slumsów i tych, którzy żyją w nieludzkich 

warunkach, pozbawieni wszelkich praw, by odzyskali poczucie 

godności, należne każdemu człowiekowi. 

Modlimy się za samotnych i tych, którzy żyją w strachu, za ludzi 

młodych i starszych żyjących na ulicy, za więźniów i tych, których 

nikt nie słucha, za tych, o których świat dziś zapomina. Obyśmy 

dotarli do nich z pokojem i radością. 
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Modlimy się za ludzi dotkniętych klęskami żywiołowymi, które są 

wynikiem działania natury i tymi, które są efektem ludzkiej 

działalności. Obyśmy pozostali wrażliwi na ich cierpienie i hojni w 

niesieniu im pomocy. 

MODLITWA KOŃCOWA 

Panie Boże, Ty przyszedłeś by podnieść najmniejszych, 

zapomnianych, pomijanych i osądzanych. Przyszedłeś by dać 

pierwsze miejsce tym, którzy są ostatnimi, pominiętymi, 

niezrozumianymi i niedocenionymi. Przyszedłeś, by przygarnąć 

zagubionych, sieroty, porzuconych i żyjących w nędzy. Panie Boże, 

nikt nie jest Tobie obcy, nikt nie jest zbyt daleko od Twojej 

miłującej troski. W swojej dobroci skieruj swe spojrzenie na tych, 

którzy żyją w slumsach i na ulicy, tych, którzy żyją w nędzy, są 

odrzuceni, poddani niesprawiedliwym systemom, tych, którzy są z 

dala od swoich bliskich. Spójrz na ludzi młodych i zagubionych, 

którzy opuścili swe domy, bądź z nich uciekli. Przyprowadź ich 

bezpiecznie do miejsc, za którymi tęsknią, a nam pomóż, byśmy 

zawsze promieniowali Twoją życzliwością i współczuciem i w ten 

sposób wyrażali naszą komunię z potrzebującymi. Amen. 
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Dzień 7 (22 grudnia) 

W KOMUNII Z OSOBAMI STARSZYMI,  

CHORYMI i NIEPEŁNOSPRAWNYMI  

O Królu wszystkich narodów, jedyna radości każdego ludzkiego 

serca. Kamieniu węgielny, który jednoczysz to, co rozdzielone: 

przyjdź i zbaw człowieka, którego stworzyłeś z prochu ziemi.   

WPROWADZENIE 

Mesjasz, Król wszystkich narodów, jedyna radość serca każdego 

człowieka przyszedł i nas zbawił. On jest Słowem, które przyszło 

oświecić świat, aby znikła ciemność a światło otwarło drogę 

ucztowaniu i radosnemu śpiewaniu. On jest Dobrym Pasterzem, 

który troszczy się o swoją trzodę, tak jak nikt inny! On przychodzi, 

On przychodzi i On przyjdzie!  

MODLITWA WSTĘPNA  

Kochający i miłosierny Boże, Ty chcesz, aby wszystkie Twoje 

dzieci cieszyły się Twoim życiem miłości. Twój Syn, a nasz Pan, 

Jezus Chrystus, którego narodziny będziemy wkrótce świętować, 

jest jedyną radością każdego ludzkiego serca. On przyszedł, aby 

nam pokazać jak kochać i wezwał nas, abyśmy służyli Tobie i sobie 

nawzajem, zwłaszcza osobom starszym, chorym i 

niepełnosprawnym w naszym społeczeństwie. Błogosław dzisiaj 

naszym chorym, aby swoje choroby znosili w zjednoczeniu z 

cierpieniami Jezusa i spraw, aby szybko powrócili do zdrowia. 

Błogosław tym, którzy zestarzeli się w Twojej służbie, dodaj im 

odwagi i umocnij ich wiarę. Błogosław tym, którzy doświadczają 

bólu, cierpienia i niepełnosprawności, aby stawali się cichymi 

świadkami Twojej wyzwalającej mocy działającej w ich życiu. 

Prosimy Cię o to, w imię Jezusa. Amen. 
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SŁOWO BOŻE 

Łk 5, 17-26 

HISTORIA 

Walka z chorobą 

Mężczyzna miał 47 lat, od trzech miesięcy cierpiał na nowotwór. 

Wciąż żył w iluzji, nie mogąc się oderwać od przemijającego 

świata... nie wiedząc, że był w ostatnim stadium raka. Każdego 

dnia, odwiedzali go kapłani i siostry, przychodzili sąsiedzi, aby 

dodać mu odwagi, a także członkowie Misyjnej Wspólnoty Ducha 

Świętego, aby go pocieszyć i modlić się za niego, ale on był 

niewzruszony, nie chciał przemówić ani słowa, leżał z zamkniętymi 

oczami, spoglądał bezmyślnie w sufit bez odpowiedzi. W tej 

sytuacji niektórzy członkowie MWDŚ podjęli post i rozpoczęli 

nowennę za niego, modląc się do Matki Bożej, ufając całkowicie 

Bogu. W swoim czasie łaska Boża zaczęła działać w nim. On, który 

był obojętny na wiarę, w końcu otworzył usta, żeby przemówić. 

Żałował za swoje grzechy przed Ojcem Niebieskim, otrzymał 

Komunię Świętą, i zasnął w objęciach kochającego Pana. W ten 

sposób członkowie MWDŚ przynieśli miłość Boga 

potrzebującemu.  

REFLEKSJA/DZIELENIE SIĘ 

„Tajemnica ludzkiego cierpienia przytłacza chorego i stwarza 

nowe, niepokojące pytania: Dlaczego Bóg pozwolił mi cierpieć? 

Jakiemu celowi ma ono służyć? Jak Bóg, który jest dobry, może 

zezwolić na coś, co jest tak złe? Nie jest łatwo odpowiedzieć na te 

pytania, zadawane przez przygniecione cierpieniem umysły i serca. 

Z pewnością, bez światła wiary, nie można znaleźć 

satysfakcjonującej odpowiedzi. 
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Nasz Zbawiciel dobrze zna tak wiele szczególnych potrzeb 

cierpiących. Od początku swej publicznej działalności, Jezus wraz 

z głoszeniem Dobrej Nowiny o Królestwie, „przeszedł dobrze 

czyniąc i uzdrawiając”. Kiedy posyłał uczniów na ich misje, dawał 

im szczególną moc i wyraźne wskazania, aby naśladowali Jego 

przykład. 

I rzeczywiście, to właśnie cierpienie i śmierć Chrystusa, najbardziej 

wymownie odsłaniają dzieła Boże. Dzięki Tajemnicy Paschalnej 

Jezus zdobył nam zbawienie. Cierpienie i śmierć, przyjmowane z 

miłością i ofiarowane z ufnością Bogu, stają się kluczem do 

wiecznego zwycięstwa, triumfu życia nad śmiercią, triumfu życia 

poprzez śmierć” (Przemówienie Jana Pawła II do osób starszych, 

chorych i niepełnosprawnych, Wellington, Nowa Zelandia, 

23.11.1986 rok).   

Na ile ból i cierpienie czynią nas osobami takimi, jakimi Bóg chce 

byśmy byli? Co może być alternatywą dla cierpienia i bólu? 

Dlaczego?  

Konkretne działanie: Zaprzyjaźnij się w tym tygodniu z jedną osobą 

chorą lub w podeszłym wieku albo niepełnosprawną i weź udział w 

jej/jego życiu.  

PROŚBY 

Panie Jezu Chryste, chociaż jesteś Synem Najwyższego, jednak 

raczyłeś narodzić się i przyjść na świat. Przybądź, pomóż osobom 

starszym, mieszkającym samotnie na peryferiach społeczeństwa i 

bądź im pocieszeniem, by mogli spędzić resztę swojego życia w 

Twojej miłości. 

Panie, będąc Emmanuelem, chętnie wybierałeś towarzystwo 

pokornych i mało ważnych. Przybądź szybko i przynieś pociechę, 

jakiej potrzebują, osobom dotkniętym chorobą i samotnością. 
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Panie Jezu Chryste, nadziejo i siło narodów, przybądź szybko. 

Napełnij nas ufnością i siłą, i obdaruj osoby niepełnosprawne na 

całym świecie nieugiętą wolą i wytrwałym duchem życia, aby mocą 

Twojego narodzenia, zawsze mieli nadzieję, pomimo cierpienia i 

trudności na drodze ich życia.  

MODLITWA KOŃCOWA 

Panie Jezu Chryste, Synu Najwyższego, prosimy, wysłuchaj 

naszych pokornych modlitw. Ty dobrowolnie stałeś się 

człowiekiem za pośrednictwem Dziewicy Maryi i zamieszkałeś 

wśród nas, aby dzielić naszą słabość i niedolę. Prosimy, aby 

wszyscy, zwłaszcza osoby starsze, chore i niepełnosprawne, 

doświadczyli Twojej obecności w komunii z nami, doszli do 

prawdziwej wiary i osiągnęli szczęście, jakiego i my pragniemy. 

Ty, Który jesteś Bogiem, na wieki wieków. Amen. 

Zakończyć stosowną pieśnią. 
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Dzień 8 (23 grudzień) 

W KOMUNII Z OFIARAMI HANDLU LUDŹMI 

O Emmanuelu, nasz Królu i Prawodawco: przyjdź aby nas zbawić, 

Panie nasz Boże! 

WPROWADZENIE 

Na całym świecie handel ludźmi jest problemem, który niszczy 

ludzką godność. To Bóg uczy kochać bliźniego jak siebie samego. 

Jest to duże wyzwanie, przed jakim stoi Kościół w obecnej epoce. 

Jako kobiety profetyczne jesteśmy powołane, aby chronić prawa 

innych, zwłaszcza naszych braci i sióstr, którzy nie mają 

możliwości domagania się swoich praw. W obliczu tego problemu 

jesteśmy wszyscy zaproszeni przez Papieża Franciszka do 

naśladowania Dobrego Samarytanina, który jest w stanie poświęcić 

czas, aby wczuć się i usłyszeć wołanie naszych braci i sióstr, 

których spotykamy w rzeczywistości naszego życia.  

Połączmy się w modlitwie z naszymi braćmi i siostrami, którzy są 

zniewoleni przez handel ludźmi. 

Pieśń na rozpoczęcie: Pan słyszy wołanie ubogiego (The Lord 

Hears the Cry of the poor) lub podobna pieśń dopasowana do 

tematu 

MODLITWA WSTĘPNA 

O Święty, Trójjedyny Boże, chwalimy Cię i wysławiamy Cię. W 

Twoim potężnym Duchu posłałeś nas do misji wśród ludzi z 

marginesu i pokornych. Dla naszego zbawienia dałeś Twojego 

jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, aby stał się człowiekiem 

podobnym do nas we wszystkim z wyjątkiem grzechu. Usłysz 

wołanie naszych przemycanych braci i sióstr, których historie 
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bardzo nas bolą. Zjednocz nas z Twoją wszechogarniającą miłością, 

aby Królestwo pokoju mogło nastać w dzisiejszym świecie! Amen. 

SŁOWO BOŻE 

Księga Przysłów 31, 8-9 

HISTORIA ADOLFINY ABUK 

Ostatnie dane wykazały, że około czterdzieści młodych kobiet 

zostało przemyconych z miejscowości Kota Foun (Timor) do 

Malezji. Do tej pory ich rodziny nie mają z nimi kontaktu i nie 

wiedzą, gdzie się znajdują. Adolfina Abuk jest jedną z ofiar handlu 

ludźmi z wioski Kota Foun. Miała 30 lat. W listopadzie 2013 roku, 

Adolfina Abuk została zatrudniona przez Johna Pandie, suterena 

wspomaganego przez Goris Usboko. Przywieźli oni Adolfinę do 

legalnej Agencji Bidar Putra SUKSES. Jednak po badaniach 

lekarskich nie została przyjęta i zaoferowano jej agencję KHALIFA 

FIRDAUS AULIA. Tam agent zaopatrzył ją w kilka fałszywych 

dokumentów i wywiózł do Malezji. W Malezji pracowała jako 

gospodyni domowa i opiekowała się starszym mężczyzną przez 

dwa lata. W dniu 8 marca 2016 roku Adolfina zakończyła swój 

kontrakt i wróciła do agenta w Malezji, gdzie zmarła i jej zwłoki 

przekazano do Kota Foun − Timor. Kiedy przywieziono ją do 

domu, rodzina znalazła wiele szwów na całym jej ciele. Szwy 

zaczynały się od szyi aż do brzucha, z tyłu głowy do miednicy. Nie 

miała oczu ani języka. Biegli oświadczyli, że śmierć Adolfiny 

została spowodowana przez akty przemocy i niektóre części 

narządów ofiary zostały już zabrane, przez innych, zwłaszcza 

agenta, który ją zatrudniał. 
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REFLEKSJA I DZIELENIE SIĘ  

W jaki sposób historia Adolfiny przemawia do ciebie osobiście i do 

nas, jako wspólnoty? Do czego ja osobiście i my jako wspólnota 

jesteśmy zobowiązane aby uczynić w kwestii handlu ludźmi? 

PROŚBY 

Módlmy się za ludzi, będących ofiarami handlu, zniewolonych na 

różne sposoby, aby mogli być wyleczeni z urazów i cierpień im 

zadanych.  

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie! 

Módlmy się za tych, którzy pracują w różnych organizacjach w 

wielu krajach, aby z ofiarami handlu ludźmi postępowali z miłością, 

poszanowaniem i współczuciem jak z osobami, posiadającymi 

osobistą godność i zasługującymi na szacunek.  

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!  

Módlmy się za wszystkie instytucje edukacyjne i międzynarodowe, 

aby pomagali w tworzeniu niezbędnych programów formacyjnych, 

zapobiegających handlem ludźmi, a także korzystali z ich zasobów 

niesienia pomocy tym ofiarom.  

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie! 

MODLITWA KOŃCOWA 

Boże Sprawiedliwy, modlimy się za tych, którzy zniewalają: 

handlarzy i oprawców, nabywców i klientów, niewolników i 

niesprawiedliwych „pracodawców”. Prosimy Cię, niech kierując 

się głosem sumienia postępują drogą sprawiedliwości i dobroci. 

Przemawiaj do nich w ich marzeniach, myślach i słowach. Pomóż 

im zrozumieć ich działania i uznać Twoją łaskę. Prosimy Cię o to, 

przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
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Dzień 9 (24 grudzień) 

W KOMUNII Z DZIEĆMI ULICY 

Nadszedł wreszcie dzień, kiedy Maryja porodzi Swego 

Pierworodnego Syna 

WPROWADZENIE 

Podczas gdy my śpimy dziś w swoich ciepłych i wygodnych 

łóżkach, wygodnych domach i bezpiecznym sąsiedztwie, około 

dwieście milionów (200 mln) dzieci ulicy zaśnie w warunkach, 

które są straszne nawet dla bezpańskich zwierząt. 

Nasz miłujący Ojciec zapewne płacze nad samotnością i desperacją 

tych dzieci. Podczas gdy świat widzi w nich brudne włóczęgi, Bóg 

patrzy na nich jak na swoje dzieci umiłowane stworzone na Jego 

obraz. Gdy my widzimy ich krótkie życie, Bóg widzi ich wieczne 

dusze. Środowiska, w których te dzieci żyją, upatrują w nich 

problem, którego trzeba się pozbyć, Bóg widzi w nich dzieci, które 

trzeba kochać. 

W dziewiątym dniu naszej nowenny przed Bożym Narodzeniem, 

zjednoczone z całym naszym Zgromadzeniem, pamiętajmy o 

wszystkich dzieciach ulicy, tych bezimiennych i tych, których 

imiona są znane, by ożyły w naszych snach, tak jak śnimy o 

Dzieciątku Jezus, które zostało zrodzone w żłobie, wśród zwierząt. 

Módlmy się:  

MODLITWA WSTĘPNA 

Kochający Boże, obejmij ciepłem Swej miłości wszystkie samotne 

dzieci ulicy. Poślij im sny pełne nadziei i ratunku i oby stały się one 

rzeczywistością. Jezu, Ty nie omijasz miejsc, gdzie sieroty i 

trędowaci, ślepi i kalecy wiodą swoje wynędzniałe i pełne rozpaczy 

życie. Podchodzisz do nich ze współczuciem, miłością i 
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uzdrowieniem. Jezu, użyj nas by dotknąć tych cierpiących ludzi, tak 

jak sam to czyniłeś. Obyśmy pozostawili nasze wygodne miejsca i 

zanieśli miłość i nadzieję tym, którzy najbardziej ich potrzebują. 

Niech się tak stanie! Amen! 

Stosowna pieśń… 

SŁOWO BOŻE 

Mt 19, 13-15 

HISTORIA 

„Dziecko oskarżone o czary” 

Janek był radosnym chłopcem, żyjącym razem z rodziną. Pewnego 

dnia jednak, po nagłej i tajemniczej śmierci dwóch swoich sióstr, 

on i jego babcia zostali oskarżeni o czary. Rodzina zdecydowała, że 

Janek i babcia powinni zostać zabici, skoro stali się przyczyną 

śmierci sióstr. Pewnego dnia uderzyli Janka i jego babcię, a 

następnie wrzucili ich do dołu, gdzie zamierzali ich ukamienować i 

podpalić. Boża Opatrzność sprawiła, że w ostatniej chwili pojawił 

się  misjonarz werbista, który został poinformowany o wydarzeniu. 

Kapłan, mimo wściekłości rodziny, wyciągnął chłopca i starą 

kobietę z dołu, przewiózł ich w bezpieczne miejsce i zatroszczył się 

o pomoc medyczną.  

Ostatecznie Janek został zabrany do Ośrodka dla Dzieci im. 

Arnolda Jansena, gdzie został przyjęty i gdzie zatroszczono się 

także o jego edukację. Dzisiaj Janek jest przykładem dla innych 

dzieci, które doświadczają podobnych oskarżeń. Dzięki wsparciu 

Ośrodka, Janek zdobył zawód i jest wspierany przez nasze Siostry 

i Ojców Werbistów. 

REFLEKSJA / DZIELENIE SIĘ 

Bóg widzi maluczkich oczyma czystej, totalnej i pełnej pasji 

miłości. Dlatego nawet pośrodku nocy niesprawiedliwości, świeci 
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Jego światło. Bóg wzbudza wierzących, którzy w Imię Jezusa idą 

by kochać, nakarmić, dać dach nad głową i bezpieczeństwo 

dzieciom ulicy. 

Wiele dzieci bardzo cierpi z powodu grzechu destrukcji, który 

ogarnął świat. Świat, którego przeznaczeniem jest dobro i piękno. 

Ale Bóg widzi i czuje. Jest bardzo blisko jako ten, który kocha 

niekochanych i ratuje zagubionych. Za każdym razem, gdy to się 

dokonuje, w pośrodku ciemności, ubóstwa i głodu, Święte Światło 

jaśnieje i Królestwo Boże jest rzeczywiście tu i teraz. 

Konkretne zadanie: Spróbuj poznać jedno dziecko (może dziecko 

szczególnej troski) i posłuchaj jego historii… 

PROŚBY 

Módlmy się za dzieci żyjące na ulicy, bez dachu nad głową i bez 

domu. Niech Bóg dotknie serca ludzi,  by byli gotowi przyjąć te 

dzieci pod swój dach, dać im chleb i schronienie. Ciebie prosimy: 

Wysłuchaj nas Panie. 

Módlmy się za dzieci oskarżone o czary i odrzucone. Niech Boża 

Opatrzność czuwa nad nimi i niech uzyskają prawa, które im 

przysługują. Ciebie prosimy… 

Módlmy się za wszystkich, którzy troszczą się o dzieci cierpiące, 

by Bóg obdarzał ich siłą i odwagą do kontynuacji tej wielkiej misji. 

Ciebie prosimy… 

MODLITWA KOŃCOWA 

Kochający i Wieczny Panie, który gromadziłeś wokół siebie dzieci, 

prosimy Cię, ochraniaj i broń zwłaszcza te, które są najbardziej 

bezbronne. Spójrz ze współczuciem na wszystkie dzieci świata, a 

zwłaszcza te cierpiące, które tak bardzo potrzebują wsparcia. 

Emanuelu, Boże z nami, prosimy Cię, niech Twoja miłość staje się 

widzialna poprzez troskę ludzi zaangażowanych i wrażliwych. 

Maryjo, nasza Matko, bądź Matką wszystkich dzieci bezdomnych. 

Amen 


