
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRUDZIEŃ 2010 
 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

 

Bardzo się cieszę, że mogę już kolejny raz powitać Czytelników „Anioła”. Tym razem 

spotykamy się w Adwencie i wybrałam kilka tekstów dotyczących tego właśnie okresu 

liturgicznego. Myślę, że warto się z nimi zapoznać i zastanowić nad własnym podejściem do 

oczekiwania na Jezusa. 

Zapraszam też do przeczytania świadectw z dni skupienia, które odbyły się w 

listopadzie w Zakopanem.  

Niech lektura pogłębi relację do Jezusa i zbliży nas do Niego. Ogarniam wszystkich 

swoją modlitwą i zapraszam do lektury – mam nadzieję – interesującej  

s. Alicja 

 
 
 
Gdy roratniej świecy płomień 
mrok rozjaśnia adwentowy, 
kiedy dusza czuje głód, 
gdy potrzebny jest jej Bóg. 
Oczekuję, wypatruję 
Zbawiciela, którym Jezus Chrystus jest. 
On napełni mnie radością, gdy przyjdzie. 
Kiedy czeka się z miłością, 
to czekanie jest radością. 
I choć czasem dłuży się, 
nigdy nie zniechęci mnie! 
A Bóg czekać długo nie da. 
Przyjdzie pod postacią Chleba. 
Jeszcze chwila, jeszcze krok 
i rozjaśni duszy mrok. 
 
 
 
 



 

Adwent – Nadejście 
 

  Adwent znaczy „przyjście". Czekamy na przyjście Jezusa 
Chrystusa w naszych czasach. Kościół mówi o przyjściu Chrystusa na 
trzy sposoby: o Jego przy byciu w chwili narodzin przed 2000 lat, 
o przyjściu Chrystusa do naszego wnętrza dzisiaj i o Jego nadejściu 
w chwale na końcu czasów. Czy jednak po rusza nas w ogóle Adwent 
Chrystusa? Czy nie lepiej by było, gdyby przyszedł przyjaciel albo 
przyjaciółka? A może inne autorytety, inne towarzystwo? Co powinno 
zatem przyjście Jezusa spowodować w naszym życiu, w naszym 
świecie? 

Często słyszę wzdychających ludzi: „Nie jestem tu jeszcze 
całkiem obecny. Pozwól mi wpierw przyjść do siebie!”. Zazwyczaj nie 
ma nas całkowicie tam, gdzie jesteśmy. Nie przybyliśmy jeszcze swoją 
duszą. Używamy słowa „przybycie”, ale w innym znaczeniu. Mówimy 

o człowieku, że dobrze został przyjęty. Nowy szef został dobrze przyjęty przez swoich 
pracowników. Został przez nich przyjęty. Znalazł u nich uznanie. 

W Adwencie świętujemy przybycie Jezusa Chrystusa do nas, Jego przyjście do 
naszych serc. To, że Jezus przychodzi do nas, do każdego z nas, oznacza, że On puka do 
drzwi naszego serca. Wiemy, że Jezus już przyszedł. Jako Człowiek przyszedł na ziemię 
przed 2000 lat, by być razem z nami. Jest z nami od dawna. Jest pośród nas, gdy 
sprawujemy Najświętszą Eucharystię. Jednak spotykamy Go jako Przychodzącego, 
ponieważ my sami nie jesteśmy u siebie. Wyraził to trafnie jeden z pisarzy: „Dzisiaj 
wieczorem będę miał wizytę. Mam nadzieję, że będę w domu”. Często nie ma nas w naszym 
własnym domu. Jesteśmy gdzieś daleko z naszymi myślami i uczuciami, z naszymi myślami 
idziemy na spacer. Ponieważ nie ma nas u siebie, doświadczamy Chrystusa, który już od 
dawna jest u nas, jako Nadchodzącego. Pytanie brzmi: czy Jezus rzeczywiście przyjdzie 
do nas, czy osiągnie sukces w swoim pukaniu, a może zignoruję Jego nadejście?  

Gdy przychodzi do nas Bóg, jest to dla nas wielkie wydarzenie. Załamują się wtedy 
nasze rutynowe pewności i zabezpieczenia. Istnieje wiele bajek opowiadających o tym, że 
ktoś oczekiwał przybycia Boga. Przygotował świąteczny posiłek. Jednak inni wchodzili mu 
w drogę. Do drzwi zastukał biedak i prosił o pomoc. Został odesłany z kwitkiem. Przyszedł 
chłopiec, jednak przeszkadzał w oczekiwaniu na przyjście Boga. A w rzeczywistości to sam 
Pan Bóg przyszedł w tych biednych ludziach. Jesteśmy tak bardzo wpatrzeni w nasze obrazy 
Boga, że nie dostrzegamy Jego przybycia. Czekamy ciągle na coś nadzwyczajnego i nie 
zauważamy wcale, jak Bóg codziennie przychodzi do nas w ludziach, którzy nas o coś 
proszą, którzy obdarowują nas uśmiechem. Każde spotkanie z człowiekiem to przyjście 
Boga do nas, które stanie się szczególnym wydarzeniem, jeśli będziemy na nie otwarci. 

Samuel Beckett w swoim dramacie Czekanie na Godota opisał bezskuteczne 
czekanie dwóch włóczęgów – Włodzimierza i Estragona na pewnego pana. Obydwaj czekali 
i czekali, jednak Godot nie przychodził. Chcieli się już 
powiesić. Nie doszło jednak do tego, nie udało się. 
Wtedy powiedział Estragon: „A kiedy on przyjdzie?”. 
Włodzimierz odpowiedział: „Będziemy uratowani”. To 
prawda: kiedy Bóg przychodzi do nas, jesteśmy 
uratowani. Liczy na to dziś wielu ludzi. Jednak czekają 
bez skutecznie, a Bóg do nich nie przychodzi. Nie 
doświadczają Jego przybycia. 

A przecież Bóg przychodzi w każdej chwili. 
Mówią o tym mistycy. Można zapytać: czy zauważasz 
Jego nadejście? Przychodzi do Ciebie w delikatnych 
impulsach Twego serca. Puka do Twych drzwi. Pragnie 



 

wejść do Ciebie. Jednak być może jesteś zbytnio zajęty samym sobą, tak, że nie słyszysz 
Jego pukania. Gdy jesteś u siebie w domu, gdy jesteś w dobrym kontakcie z samym 
sobą, wtedy możesz usłyszeć Jego pukanie i zaprosić Go do siebie. Gdy wejdzie do 
Twego serca, wtedy będziesz uratowany, wtedy zostaniesz uwolniony od 
wyobcowania, od swego rozdarcia, wtedy odkryjesz nową szansę dla samego siebie, 
wtedy będziesz wiedział, kim jesteś. Okres Adwentu zaprasza Cię, byś wszedł do samego 
siebie, by mógł do Ciebie przyjść Chrystus, w każdej chwili, ale także na końcu czasów; gdy 
skończy się Twój czas, Chrystus przyjdzie do Ciebie w swojej chwale, byś Ty na zawsze był 
w Nim i w sobie samym, gdy dotrzesz do kresu Twoich poszukiwań. 

Anselm Grün Boże Narodzenie — świętować Nowy Początek 
http://www.opoka.org.pl/varia/bn/adwent/902.1,Adwent_Nadejscie.html 

 
 

Ty wiesz… 
 

Pewnego dnia przyszedłeś do mnie.  
Jak co dzień zapukałeś do mych drzwi. 

Jednak ten poranek był wyjątkowy.  
Miałam tyle siły i odwagi,  

aby zaprosić Cię do środka.  
Mówiłeś o Miłości. Opowiedziałeś wszystko co  

przeżywałeś przez te wszystkie lata,  
w których nie chciałam Ci otworzyć.  

Większość osób już po pierwszym razie dałoby sobie spokój,  
ale nie Ty. Ty codziennie przychodziłeś, pukałeś,  

czekałeś… jak bardzo musiałeś być zraniony,  
gdy po raz kolejny nie chciałam się z Tobą spotkać.  

Ile cierpień, gdy odwracałam się od Ciebie.  
Tyle dni, w których o Tobie nie myślałam.  
Aż w końcu zdarzył się cud. Moje ręce,  

choć z lękiem, chwyciły za klamkę.  
Nie byłeś zdenerwowany długim czekaniem.  

Powiedziałeś tylko: „witaj” i objąłeś moje ramię.  
Żadnych żalów, żadnych słów goryczy.  

Ty tylko ucieszyłeś się ze spotkania ze mną.  
Przez tę jedną krotką chwilę zdążyłeś mnie obudzić.  

Obudzić z bardzo długiego snu, w którym trwałam przez lata.  
Uzdrowiłeś mnie.  

Od tamtej chwili nie chciałam już nigdy się  
z Tobą rozstawać. Ani na sekundę…  
Ostatnio nasze spotkania są rzadsze.  

Dlaczego, co się stało ze mną?  
Że Ty czekasz na zaproszenie to wiem.  

Tylko czemu nie potrafię cieszyć się z naszych  
rozmów jak kiedyś. Co się zmieniło?  

Ja się zmieniłam…  
chciałabym jak dawniej przytulić się,  

być blisko Ciebie. Chciałabym poczuć znów tę moc,  
że razem możemy wszystko.  

Dla Ciebie budzę się każdego poranka.  
Dla Ciebie żyję. Ty wiesz… 

Ewa 
http://adonai.pl/perelki/jezus/?id=30 

 

 
 



 

 
Ale co to ma wspólnego z Adwentem??? 

 
- Dzień dobry - powiedział lis. 
- Dzień dobry - odpowiedział grzecznie Mały 
Książę i obejrzał się, ale nic nie dostrzegł. (…) 
- Ktoś ty? - spytał Mały Książę. - Jesteś bardzo 
ładny… 
- Jestem lisem - odpowiedział lis. 
- Chodź pobawić się ze mną - zaproponował Mały 
Książę. - Jestem taki smutny… 
- Nie mogę bawić się z tobą - odparł lis. - Nie 
jestem oswojony. 
- Ach, przepraszam - powiedział Mały Książę. 

Lecz po namyśle dorzucił: - Co znaczy „oswojony”? 
- Nie jesteś tutejszy - powiedział lis. – Czego szukasz? (…) 
- Szukam przyjaciół. Co znaczy „oswoić”? 
- Jest to pojęcie zupełnie zapomniane - powiedział lis. – „Oswoić” znaczy „stworzyć więzy”. 
- Stworzyć więzy? 
- Oczywiście - powiedział lis. - Teraz jesteś dla mnie tylko małym chłopcem, podobnym do 
stu tysięcy małych chłopców. Nie potrzebuję ciebie. I ty mnie nie potrzebujesz. Jestem dla 
ciebie tylko lisem, podobnym do stu tysięcy innych lisów. Lecz jeżeli mnie oswoisz, będziemy 
się nawzajem potrzebować. Będziesz dla mnie jedyny na świecie. I ja będę dla ciebie jedyny 
na świecie. 
- Zaczynam rozumieć - powiedział Mały Książę. - Jest jedna róża... zdaje mi się, że ona mnie 
oswoiła... (…) 
- (…) - westchnął lis i zaraz powrócił do swej myśli: - Życie jest jednostajne. (…) To mnie 
trochę nudzi. Lecz jeślibyś mnie oswoił, moje życie nabrałoby blasku. Z daleka będę 
rozpoznawał twoje kroki – tak różne od innych. Na dźwięk cudzych kroków chowam się pod 
ziemię. Twoje kroki wywabią mnie z jamy jak dźwięki muzyki. Spójrz! Widzisz tam łany 
zboża? Nie jem chleba. Dla mnie zboże jest nieużyteczne. Łany zboża nic mi nie mówią. To 
smutne! Lecz ty masz złociste włosy. Jeśli mnie oswoisz, to będzie cudownie. Zboże, które 
jest złociste, będzie mi przypominało ciebie. I będę kochać szum wiatru w zbożu… 
Lis zamilkł i długo przypatrywał się Małemu Księciu. 
- Proszę cię… oswój mnie - powiedział. 
- Bardzo chętnie - odpowiedział Mały Książę - lecz nie mam dużo czasu. Muszę znaleźć 
przyjaciół i nauczyć się wielu rzeczy. 
- Poznaje się tylko to, co się oswoi - powiedział lis. - Ludzie mają zbyt mało czasu, aby 
cokolwiek poznać. Kupują w sklepach rzeczy gotowe. A ponieważ nie ma magazynów z 
przyjaciółmi, więc ludzie nie mają przyjaciół. Jeśli chcesz mieć przyjaciela, oswój mnie! 
- A jak się to robi? - spytał Mały Książę. 
- Trzeba być bardzo cierpliwym. Na początku siądziesz w pewnej odległości ode mnie, ot tak, 
na trawie. Będę spoglądać na ciebie kątem oka, a ty nic nie powiesz. Mowa jest źródłem 
nieporozumień. Lecz każdego dnia będziesz mógł siadać trochę bliżej… 
Następnego dnia Mały Książę przyszedł na oznaczone miejsce. 
- Lepiej jest przychodzić o tej samej godzinie. Gdy będziesz miał przyjść na przykład o 
czwartej po południu, już od trzeciej zacznę odczuwać radość. Im bardziej czas będzie 
posuwać się naprzód, tym będę szczęśliwszy. O czwartej będę podniecony i zaniepokojony: 
poznam cenę szczęścia! A jeśli przyjdziesz nieoczekiwanie, nie będę mógł się 
przygotowywać… Potrzebny jest obrządek. 
- Co znaczy „obrządek”? - spytał Mały Książę. 
- To także coś całkiem zapomnianego - odpowiedział lis. - Dzięki obrządkowi pewien dzień 
odróżnia się od innych, pewna godzina od innych godzin. (…) 

# # # 



 

  Skąd to opowiadanie, gdy cały numer „Anioła” miał być o adwencie? Kiedy już kolejny 
raz czytałam ten fragment przyszły do mnie pytania 
 – a czy dla mnie Spotkania z Jezusem są tak ważne, są takie jak opowiada Lis Małemu 
Księciu?  
Czy potrafię czekać?  
Czy potrafię stworzyć obrządek moich Spotkań?  
Czy tęsknię???  
Czy są sprawy, rzeczy, które nieustannie kojarzę z Obecnością Boga w codzienności?  
Czy „łany zboża” przypominają mi o Jego obecności w Eucharystii??  
Czy zapalana świeca, przypomina mi o Tym, który rozprasza mrok?  
Czy moi Przyjaciele są znakiem tego, że Jego Przyjaźń jest głębsza i wierniejsza niż ta, 
której doświadczam od ludzi?? 
 Naciągam? Nie wydaje mi się… Boga traktuję jak Kogoś najważniejszego, jak Kogoś 
najbliższego… Więc jeśli można ten fragment odnieść do ludzi, dlaczego nie do Niego?? 
 Adwent to oczekiwanie: „Gdy będziesz miał przyjść na przykład o czwartej po 
południu, już od trzeciej zacznę odczuwać radość. Im bardziej czas będzie posuwać się 
naprzód, tym będę szczęśliwszy. O czwartej będę podniecony i zaniepokojony: poznam cenę 
szczęścia!”. Mam cztery tygodnie na przygotowania!!!. Mam cztery tygodnie na narastanie w 
moim sercu napięcia radości z powodu Przyjścia!! „A jeśli przyjdziesz nieoczekiwanie, nie 
będę mógł się przygotowywać…” – dlatego jest Adwent. Bóg zna zasady Przyjaźni, 
obrządków, które ją tworzą . 
 Nie musimy lubić Małego Księcia – ale zastanawiać się nad swoim życiem – to nasz 
obowiązek! A im więcej będziemy zgłębiać refleksję nad sobą i swoją relacją do Boga – tym 
bardziej będziemy żyć pełnią!  

 Alicja Bronakowska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adwent — czas oczekiwania na Miłosierdzie 
 
Naród kroczący w ciemnościach 
ujrzał światłość wielką; 
nad mieszkańcami kraju mroków 
światło zabłysło (Iz 9,1). 
 

Adwent, pomimo swojego ciepła bijącego ze zbliżających się Świąt i oczekiwania pełnego 
radości, ma także zabarwienie nocy i mroku. Adwent przecież wspomina to długie 
oczekiwanie potomków Adama idących w ciemności swojego grzechu i niemocy, 

wyglądających choć najmniejszego promyka zapowiadającego Zbawcę, zapowiadającego 
Boże Miłosierdzie. 

Adwentowe oczekiwanie to najpierw uświadomienie sobie swojej słabości, ciemnej 
strony swojego serca. Jest to ważne, gdyż inaczej Adwent 
może przejść we mnie prawie niezauważalnie. Gdy poczuję 
pewność siebie, zacznie mi się wydawać, że ode mnie 
wszystko zależy to może nawet nieświadomie przyjmę 
postawę, którą można by wyrazić w słowach: „Dobrze, że 
przyjdziesz Jezu, ale jak widzisz ja sama sobie znakomicie 
radzę, wszystko mi się nieźle układa, przykazania i wszystkie 



 

moje obowiązki wypełniam, mam nawet postanowienie adwentowe. W tym moim 
poukładanym świecie znajdzie się i dla Ciebie miejsce. Zbuduję Ci szopkę i tam w żłóbku 

Ciebie umieszczę”. A Jezus przecież nie może być tylko jednym z 
elementów świątecznej dekoracji. Tak się może stać, gdy przestanę 
widzieć potrzebę Jego przyjścia i wkroczenia w moje życie. 
Dlatego właśnie Adwent jest dobrym czasem, by stanąć w prawdzie o 

sobie i odkryć, że bez Boga jest we mnie tylko ciemność. Że tak 
naprawdę bez Niego nic nie mogę. Cokolwiek czynię dobrego jest Jego darem, Jego 

działaniem we mnie. Obraz Jezusa Miłosiernego to dobra ilustracja mojego serca. Gdyby 
zabrać Jezusa z obrazu, zostanie tylko ciemne tło. Jezus jest światłością. Bez Niego jest we 

mnie tylko nicość i pustka. 
Gdy spróbuję to w sobie zobaczyć, a moja słabość da mocno o sobie znać, wtedy w 
samotnym zmaganiu z nią przyjdzie doświadczenie bezradności. Przeświadczenie, że ja 
sama, chociaż nie wiem jak bym się starała, nie potrafię uwolnić się od grzechu, zła, 
słabości. I jeszcze do tego ta słabość może okazać się we mnie tak bolesna, że pochyli mnie 
do ziemi i wprowadzi taki straszny mrok do mojego serca, że opuszczę ręce w 
geście rezygnacji. Ale ta sytuacja będzie szansą, że zrodzi się we mnie wielkie 
pragnienie wybawienia, wielkie pragnienie Miłosierdzia, rozświetlenia mroku 
mojego serca, zerwania pęt zniewolenia grzechem. I jak Psalmista zacznę 
wołać: 
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,  
o Panie, słuchaj głosu mego! 
Nakłoń swoich uszu 
ku głośnemu błaganiu mojemu (Ps 130,1-2). 
Gdy to wołanie do Boga rozlegnie się w głębi mojego serca, to właśnie wtedy zacznie się we 
mnie Adwent, czyli oczekiwanie na wybawienie, na Zbawiciela, wielkie pragnienie Jego 
przyjścia. Chcę, abyś przyszedł, Panie, bo bardzo Ciebie potrzebuję. Jedynie Ty możesz 

rozświetlić moje ciemności. 
Im więcej i intensywniej doświadczę swojej niewystarczalności, swojej 

niemocy, tym większe obudzi się we mnie pragnienie i tęsknota za 
Chrystusem. I wtedy słowa Psalmu: 

Jak łania pragnie wody ze strumieni, 
tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże! 

(Ps 42,2) 
Ciebie pragnie moja dusza, 
za Tobą tęskni moje ciało, 

jak ziemia zeschła, spragniona, bez wody 
(Ps 63,2) 

staną się moją rzeczywistością, moim głębokim doświadczeniem, moimi słowami i moją 
modlitwą. Natomiast wszelkie zapowiedzi przyjścia Zbawiciela, zapewnienia o Jego rychłej 

interwencji obudzą we mnie wielką i autentyczną radość, ogromne szczęście. Szczęście, że 
Bóg nie będzie zwlekał z wybawieniem, że nie zostawi mnie samej: 

Odwagi! Nie bójcie się! 
Oto wasz Bóg, oto — pomsta; 

przychodzi Boża odpłata; 
On sam przychodzi, by zbawić was 

(Iz 35,4). 
Miejcie ufność, dzieci, wołajcie do Boga, 

a wyrwie was z mocy, 
z ręki nieprzyjaciół. 

Ja zaś z ufnością oddałam Przedwiecznemu wybawienie wasze 
i rozradował mię Święty miłosierdziem, 

jakie okaże wam prędko Przedwieczny, wasz Zbawca 
(Ba 4,21-22). 



 

I może dzięki temu w końcu zrozumiem, co tak naprawdę znaczy Boże Narodzenie w moim 
życiu i czym jest dla całego świata. 
Tęsknię za Tobą, Panie. Przyjdź jak najszybciej i ogarnij mnie swoim Miłosierdziem. 

opr. aw/aw Copyright © by W Służbie Miłosierdzia 12/2005 
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/adwent_milosierdzie.html  

 

 
 
Czuwanie 

 
Panie w zagłębieniu rąk 

zapaliłem lampkę skromną i słabą. 
Płomyk tli się zdany na łaskę 

podmuchów wiatru i zimna. 
Trzymam go w drżących dłoniach. 

Wiem, że jest nietrwały, 
jak i ci, co go niosą. 

Nietrwały jak ogień naszych postanowień, 
naszych obietnic i naszych przyjaźni, 

które zużywają się w żarnach codzienności 
 

Gdybyś wiedział Boże mój, 
jak na Ciebie czekam. 

Moje oczy słabną od patrzenia w niebo 
i błądzą czasem szukając horyzontu. 

Ale wiem, że po drugiej stronie, 
Ty również stoisz 

i czekasz. 
Ty również wyruszasz w drogę, 
bo każde spotkanie jest drogą 

ku wzajemnemu poznaniu. 
Tylko przybądź, mój Boże! 

 
http://www.xps.com.pl/index.php?option=com_remository&Itemid=60&func=startdown&id=21  

 

 
 

Jaki adwent przeżywamy? 
 

Wszyscy słyszeliśmy o Adwencie. Wiemy również, że słowo to, określające w roku 
liturgicznym czas mający przygotować nas na przyjście Pana – przyjście na Boże 
Narodzenie i to, które nastąpi przy końcu czasów – pochodzi z języka łacińskiego 

(adventus). Może jednak niewielu z nas słyszało, że starożytność znała jeszcze 
inne  „adwenty”. Świadczą o tym choćby monety rzymskie, które przez prawie 

500 lat wybijano na cześć cesarzy z okazji ich przybycia do jakiegoś miasta czy 
prowincji. Widniało na nich słowo adventus, które wyjaśniało, że dana moneta 

upamiętnia przybycie władcy do tego regionu.  
Praktyka wybijania takich monet nie była tylko czcigodnym zwyczajem i 

oddaniem honoru dostojnikowi. Taki adwent – przybycie upamiętniano monetą, ponieważ 
wizyta taka zwykle oznaczała niebywałe korzyści dla nawiedzanej ziemi: kwitł handel, 

łaskawe spojrzenie władcy mogło wiele zmienić, np. przełamać opór urzędnika, który miał 
nieograniczoną władzę… Za władcą przychodziło po prostu bogactwo i dobrobyt.  

 
W historii miało jednak miejsce i takie przyjście, które niewiele miało do czynienia z 

pieniądzem. Narodziny tego Króla były ubogie, a Jego przybycia nie upamiętniano 
wypuszczeniem odpowiedniej monety.  

Myślę, że zestawienie tych faktów winno skłonić do refleksji – i to w wielu wymiarach. 



 

Chciałbym jednak pozostawić Czytelnikowi trochę swobody w dostrzeżeniu i sformułowaniu 
wszystkich wniosków, jakie stąd można wyprowadzić. Tym razem proponuję zatrzymać się 

tylko nad jedną kwestią, która być może czasami umyka obserwacji  
„rzeczywistości adwentowej”.  

 
Otóż tak to bywa, że kiedy jakieś „przedsięwzięcie” wpadnie w ustalone ramy i 

porusza się tylko siłą bezwładu oraz przyzwyczajenia, kiedy jest wpisane w kalendarz i 
musi się wydarzyć, często z biegiem lat i niepostrzeżenie traci na swej żywotności. 

Staje się jeszcze jedną „porą roku”, którą może z ciekawością się obserwuje, ale którą 
przeżywa się jako konieczność, starając się chronić przed niektórymi jej efektami.  
Czy coś takiego nie stało się z polskim Adwentem? Można by zacytować pewnego 

katolickiego pisarza, który przed kilkoma laty wyrzucał oziębłym chrześcijanom, iż „czekają 
na przyjście Pana z taką samą obojętnością, z jaką czeka się na autobus albo tramwaj”…  

Do tej refleksji pobudziła mnie obserwacja ostatnich lat. Mniej bowiem tych, którzy decydują 
się na roratnią Mszę św., trudniej znaleźć kogoś, kto pozwoli dostrzec w sobie człowieka 

czekającego na spotkanie z Chrystusem w taki sposób, że przebija to z jego całego życia. 
Czekamy nie na Osobę, a na datę – datę świąt, dni odpoczynku…  

To prawda, że wszyscy jesteśmy zabiegani, bo szaleńcze tempo życia wyznacza nam 
terminy, które nie pozostawiają przestrzeni na to, by podnieść wzrok i spojrzeć nieco dalej. 

Życie zapełniło się tyloma innymi ważnymi rzeczami, na które czekamy albo 
które nas czekają, że zdaje się tu nie być miejsca na inny horyzont.  

A jednak może warto „powalczyć” o inny Adwent; nie ten, który można 
upamiętnić tylko monetą, choćby na znak najpiękniejszych wydarzeń. Może 

warto szukać Adwentu, czyli takich przestrzeni oczekiwania, w których byłoby 
miejsce na rzeczy przerastające ten świat i bieg ludzkiej historii, a które nie 

mieszczą się na małej powierzchni wartości doczesnych, i których wartości nie 
odda nawet najcenniejsza moneta. 

 Ks. Paweł Borto 
http://www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=ed200349&nr=38 

 

 
Życie Jak Adwent 
 
Czekam na Ciebie w mym rannym wstawaniu, 
we śnie po sześć godzin na dobę. 
Czekam na Ciebie w płaczu, w radości,  
w tym, że czasami nie mogę. 
Czekam na Ciebie i kiedy znów przyjdziesz,  
gdy świat pokryje się śniegiem. 
Czekam na Ciebie w powiewie wiatru  
i w tym, że czasami uwierzę. 
Czekam na Ciebie,  
nie sam, lecz z Tobą za rękę trzymając Boga. 
Czekam na Ciebie!  
Kiedy znów przyjdziesz 
gdy noc zabłyśnie w mych oczach? 
 
Czekam na Ciebie, ze słowem na ustach,  
nie przychodź w mym zatroskaniu. 
Przyjdź do mnie... 
 
wtedy gdy umrę —  
 
Bo życie całe to Adwent. 
 
Andrzej Dyczewski 
 



 

 
PILNY LIST DO ŚW. MIKOŁAJA 

 
      Zbliżał się 6 grudnia. Święty Mikołaj siedział i czytał listy, które mu dzieci 

przysłały przed jego imieninami. Starego biskupa, przez wszystkich w niebie 
kochanego, otoczyły aniołki. Otwierały mu listy i porządkowały. Czasem 
święty staruszek nie mógł sobie poradzić z kulasami nabazgranymi przez 

jakiegoś dzieciaka, który dopiero zaczynał poznawać ciężką i trudną sztukę 
pisania. Wtedy aniołki brały na jego prośbę taki list w swoje delikatne ręce i 

odczytywały go świętemu na głos.  
- Co on tam napisał? – zapytywał z troską święty. – Weź to i popatrz, bo nie mogę odczytać 
tych bazgrołów.  

Aniołek wziął kolejny list i odczytywał niezgrabnie napisane literki: 
- „Proszę Cię Święty Mikołaju, żebyś mi przyniósł kolej” 
- Aha, kolej. A dalej co?  
- „Taki pociąg, żebym się zmieścił w nim i ja , i mój piesek Ciapek, i mój kocik Łapek”. 
- Ho, ho, ho. I co jeszcze. 

Aniołek czytał dalej: 
- „Żeby były długie szyny. Bo chcę objechać swoim pociągiem dookoła świat”. 
- No, no, no. Skąd on taki wędrowniczek. A tu, w tym liście, co napisane? – święty podawał 

następny list. – Bo nie potrafię odczytać. 
Aniołek wziął list, pochylił się nisko. Po chwili powiedział: 

- Tym razem i ja nie potrafię. 
- No, próbuj, próbuj.  
- „Przewielebny święty Mikołaju”. 
- No, to nie sztuka odczytać. Ale co dalej. 

Aniołek z trudem sylabizował: 
- „Proszę Cię, żebyś mi przysłał, przyniósł kiełbasę prawdziwą. Taką długą, żeby mi 

wystarczyło do następnego roku. A w przyszłym roku poproszę Cię o taką samą”. To tyle – 
odsapnął aniołek. 
- Skąd on ma taki apetyt na kiełbasę – zdziwił się święty. 

Następny list był łatwy, bo wykaligrafowany bardzo wyraźnie: Święty Mikołaj czytał sobie 
sam: 

- Jeszcze nigdy nie miałem misia pandy, a mój miś już się zestarzał, jedno ucho ma 
naderwane, a właściwie dwa, i już ma tylko jedno oko, bo drugie gdzieś się zgubiło. A mnie 
się najlepiej zasypia z misiem”. 

Ale następny list był znowu trudny do odczytania. Święty Mikołaj podał aniołkowi 
pomarszczoną kartkę papieru.  

- Może list wpadł do wody. 
- Albo był pisany podczas deszczu – powiedział drugi anioł, zaglądając pierwszemu aniołkowi 

przez ramię. 
- Czytaj, czytaj. Szkoda czasu. Tyle jeszcze listów do odczytania – powiedział święty Mikołaj 
niecierpliwie, wskazując na ledwie napoczęty kosz z listami. – A wciąż nowe przychodzą. 
- „Święty Mikołaju” – zaczął anioł powoli sylabizując. 

- To już wiemy. Dalej, dalej – poganiał go niecierpliwie święty Mikołaj. 
- „Nie proszę Cię o żadne zabawki”… 
- Czy to jeden z takich, który ma dobry apetyt? 
- …„ani nie proszę Cię o żadne łakocie”… 
- Co on wymyślił? 
- „Proszę Cię tylko o jedno”. 
- No, cóż tam? 
- „Uzdrów mamę”. 



 

Zrobiło się cicho w tym rozświergotanym towarzystwie. Zamilkł i anioł odczytujący list, 
zaskoczony sam tym co przeczytał. Po chwili milczenia św. Mikołaj spytał cicho: 
- To już wszystko co tam napisane? 
- Jeszcze nie. 
- Czytaj dalej. 
- „Moja mama jest ciężko chora od dawna i żadne lekarstwa nie pomagają. Lekarz 
powiedział: Już tylko Bóg może ją uratować”. 

Znowu zapadła cisza. Tym razem łzy uniemożliwiły aniołkowi dalsze czytanie. 
- To już wszystko? 
- Nie – odpowiedział aniołek przez ściśnięte gardło. – „Pomyślałem sobie - czytał dalej 
aniołek tłumiąc łkanie – że do Pana Boga niełatwo się dostać, bo przecież tylu ludzi wciąż 
Go o coś prosi, wobec tego piszę do Ciebie, abyś ty wstawił się za moją mamą do Pana 
Boga”. 

Święty Mikołaj może by już się zerwał, ale poczuł, że nie jest w stanie ruszyć się z fotela. 
Powiedział więc do aniołka: 
- Pokaż mi to dziecko. 

Aniołek spojrzał na adres, rozglądnął się po Ziemi. Odsunął obłoczek, który mu 
przeszkadzał, i powiedział:  
- To tam – wskazując ręką. 

Święty Mikołaj zmrużył oczy i popatrzył pilnie, choć to już mu nie było potrzebne. 
Zobaczył chłopca w szpitalu przy łóżku matki. 
- To znaczy, że mama żyje. 
- Podniósł się żwawo z fotela. 
- Ja tu zaraz przyjdę. 
- A gdzie idziesz, święty Mikołaju? 
- Jak to gdzie? – zdziwił się święty. – Do Pana Boga, żeby Go prosić o zdrowie.  

 
                                                     (Ks. M Maliński – Bajki nie tylko dla dzieci) 

 
 
 

Był taki czas…  
 

Od 11 do 14.11.2010 r. w Zakopanem odbyły się dni skupienia. Był to czas, w którym 
zbliżaliśmy się do Boga, samych siebie i do bliźnich. Nie da się powtórzyć w słowach tego, 
co się w tych dniach dokonało, a tym bardziej tego, czego dokonał Bóg w naszych sercach.  
Na naszej stronie Internetowej (www.siostryodaniolow.pl) można znaleźć krótkie 
sprawozdanie z tego czasu i resztę świadectw Uczestników tego wydarzenia. Mam nadzieję, 
że będzie to zachętą dla wszystkich, którzy następnym razem otrzymają zaproszenie na 
dzień skupienia u Sióstr od Aniołów . 

s. Alicja 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
Jadąc na rekolekcje do Sióstr miałam b. duże wątpliwości czy to "dla mnie". Zastanawiałam 
się po co właściwie linka na którego natrafiłam w internecie potraktowałam jak zaproszenie 
od Boga kierowane specjalnie w moim kierunku...??? Może to nadinterpretacja? 
Jednak Pan od samego początku rekolekcji poruszał moje serce poprzez słowa Siostry Alicji 
i pozostałych rekolektantów. W momentach samotnej wędrówki po górach - pokazywał mi 
nieodkryte dotąd pokłady mojego serca a ostatniego wieczoru - podczas nabożeństwa 
światła dostałam słowo, które jest odpowiedzią na pytania z którymi do Zakopanego 
przyjechałam. 
Znowu odzyskałam pokój serca...znów poczułam się ukochaną córeczką Ojca i wiem, że 
cokolwiek On dla mnie przygotował - jest to plan najlepszy na moje życie! 
 

agniecha 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Świadectwo??Pff… z przeżyć? Heh… tego nie da się opisać… Co mam powielać kolejne 
opisy typu: wspaniale, cudownie. Pan Jezus był… „On zawsze jest!!! Nigdy nie zostawia” 
(cytat piosenki). Nie będę się rozpisywał bo po co… szkoda czasu na pisanie… Powiem 
tylko tyle: Jeśli wahasz się czy przyjechać, spróbuj… nic nie tracisz tak naprawdę… A może 
będziesz mieć takie szczęście jak ja!!! Przyjechałem, poznałem świetnych ludzi, którzy 
również kochają i ciągle szukają Jezusa, poznałem życiowe świadectwa; była piękna 
pogoda, super wspomnienia i przeżycia; kolejne doświadczenie, kolejny znak, drogowskaz w 
poszukiwaniu swego powołania życia. 
Mateusz :D 

 
 
 
 
 

 
 



 

 
Przyjechałem tutaj z kilkoma pytaniami do samego siebie. Szukałem na nie odpowiedzi już 
długi czas. dzięki zajęciom zorganizowanym przez siostrę, grupie słuchaczy, wspólnej 
modlitwie etc. nie dość, że znalazłem częściowe lub całościowe odpowiedzi to czuję, że 
zbliżyłem się do Pana, a moja wiara wzbiła się na tzw. „kolejny etap”.   
Kłoszewski Piotr 

 
 
 
 
Rekolekcje pozwoliły mi poznać osoby, które mają problemy, dały mi poczuć, ze nie 
jestem w trudnościach sama. Znalazłam wskazówkę do dalszego postępowania, do 
zrozumienia co Jezus mi pokazuje. Znam jeden kolejny krok. Dalej pomoże mi Jezus. Nie był 
to czas stracony. Poznałam swoją relację z Bogiem, relację z samą sobą i z innymi. 
Poczułam, ze nie jestem tu przypadkiem – „Miłość mi wszystko wyjaśniła”. Życie nie jest 
proste, dlatego potrzebna nam pomoc „z Góry”. 
Uczestniczka 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adres redakcji: alaaniol@gmail.com 

Zapraszamy do współpracy!! Mile widziane są świadectwa, artykuły, 
 wiersze i zdjęcia, które mogłabym wykorzystywać podczas składania kolejnych numerów.  

Dziękuję również wszystkim Kolporterom !!!  
Ogarniam wszystkich Czytelników i Współpracowników swoją modlitwą – s. Alicja 


