
CZEKAM NA POMOC 
 

 Światło Narodzenia Pana napełnia nasze serca radością i pokojem, któ-
ry głosili aniołowie betlejemskim pasterzom: «Chwała Bogu na wysokościach, 
a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał»(Łk2,14). 
 Dziecię, które widzimy w grocie, to sam Bóg, który stał się człowiekiem, 
aby nam pokazać, jak bardzo pragnie naszego dobra, jak bardzo nas kocha: 
Bóg stał się jednym z nas, aby być blisko każdego, aby pokonać zło, aby nas 
uwolnić od grzechu, aby dać nam nadzieję, aby nam powiedzieć, że nigdy nie 
jesteśmy sami. Możemy zawsze zwracać się do Niego, bez lęku, nazywając Go 
Ojcem, pewni, że w żadnej chwili, w żadnej sytuacji życiowej, także w tych naj-
trudniejszych, On o nas nie zapomina. Powinniśmy częściej mówić sobie: Tak, 
Bóg troszczy się właśnie o mnie, kocha mnie, Jezus narodził się także dla 
mnie; powinienem Mu zawsze ufać. 
 

Obiad z bezdomnymi w hallu Auli Pawła VI, 26.12.2010 
 

„…W obecnych czasach tak mało jest w ludziach wiary, że albo grzeszą zuchwałą 
nadzieją, albo zwątpieniem. Czasem ktoś mówi: „Za wiele złego w życiu zrobiłem; 
Bóg nie może mi przebaczyć”. To jest ciężkie bluźnierstwo, gdyż zakłada, że miło-
sierdzie Boże jest ograniczone, podczas gdy ono nie ma żadnych granic, jest nie-
skończone. Gdybyście popełnili tyle grzechów, że wystarczyłoby ich, aby zgubić 
całą parafię, to jeśli się wyspowiadacie, żałujecie za grzechy i macie szczerą wolę 
już nigdy więcej ich nie popełnić, Bóg wam wybaczy” 
„…Bóg jest równie skory do tego, aby nam przebaczyć, gdy Go o to prosimy, jak 
matka, która biegnie ratować swoje dziecko, które wpadło w ogień. Pan jest dla 
nas jak matka, która nosi swoje dziecko na rękach. Malec jest nieznośny, kopie ją, 
gryzie i drapie, lecz ona nie przejmuje się tym. Wie bowiem, że gdyby je postawiła 
na ziemi, upadłoby, gdyż jeszcze nie umie samo chodzić. Tak też postępuje z nami 
Bóg. Znosi nasze złe traktowanie, naszą arogancję i przebacza nam wszystkie wy-
bryki, lituje się nad nami, pomimo że Mu się sprzeciwiamy” 
 

Św. Jan Maria Vianney o nadziei (fragment książki Alfreda Monnina SJ „Zapiski z Ars”) 

 
 

O G Ł O S Z E N I A  

 
1. W każdą ŚRODĘ o godz. 20:00 zapraszamy na Mszę św. a później na spotkanie 

formacyjne Duszpasterstwa Akademickiego; 
2. W każdy CZWARTEK od 20:00 - 21:00 zapraszamy na adorację Najświętszego 

Sakramentu prowadzoną przez Duszpasterstwo Akademickie; 
 
 

 www.wysockiego8.pl 

A Ty na co czekasz…? 
TEMAT  MIESIĄCA 

  

CZEKAM NA BOGA 
 

„W jakiś sposób ludzkość oczekuje Boga i Jego bliskości, jednak kiedy nad-
chodzi chwila nie znajduje dla Niego miejsca. Jest tak zajęta sama sobą, 
potrzebuje całego czasu i przestrzeni na sposób tak wymagający względem 
własnych spraw, że nie pozostaje nic dla drugiego – dla bliźniego, ubogie-
go, dla Boga. Im bardziej ludzie się bogacą, tym bardziej wypełniają wszyst-
ko samymi sobą. Tym mniej miejsca zostaje dla drugiego.(…) Poprzez słowo 
Ewangelii Anioł mówi także do nas, a w świętej liturgii światło Odkupiciela 
wkracza w nasze życie. Jeśli jesteśmy pasterzami albo mędrcami – światło   

i jego przesłanie wzywają nas do wyruszenia w drogę, do wyjścia z za-

mknięcia swych pragnień i korzyści, aby pójść na spotkanie Pana i oddać 

Mu pokłon. Czcimy Go otwierając świat na prawdę, na dobro, na Chrystu-

sa, na służbę ludziom zepchniętym na margines, w których On nas oczeku-

je.” 
Fragment homilii Ojca Świętego Benedykta XVI podczas Pasterki w 2007 r. 

 
 Św. Augustyna Pietrantoni: 
 
"Świadomość niezmierzonej wartości Krwi Chrystusa, przelanej za nas, skłoniła 
św. Augustynę Liwie Pietrantoni, aby na miłość Bożą odpowiedzieć miłością rów-
nie wielkoduszną i bezwarunkową, objawiającą się w pokornej i wiernej służbie 
»moim drogim ubogim« - jak sama ich nazywała. Była gotowa do wszelkich po-
święceń i dawała heroiczne świadectwo miłosierdzia, dlatego zapłaciła cenę krwi 
za wierność Miłości" - mówił w dniu jej kanonizacji Jan Paweł II. 

www.wysockiego8.pl 



  

CZEKAM NA SUKCES 
 
(…) wasza młodość to czas, który daje wam Pan, abyście mogli odkryć sens istnienia! 
Jest to czas wielkich horyzontów, intensywnie przeżywanych uczuć, ale także okres obaw z 
powodu wyborów zobowiązujących i trwałych, trudności w nauce i pracy, pytań dotyczących 
tajemnicy bólu i cierpienia. Co więcej, ten wspaniały czas waszego życia zawiera w sobie 
głębokie pragnienie, które nie przekreśla całej reszty, ale ją uwzniośla, aby nadać jej pełnię. 
„Czego szukacie?”. Jezus przemawia dziś do was przez Ewangelię i Ducha Świętego, On 
jest wam współczesny. To On was szuka, zanim jeszcze wy zaczniecie szukać Jego. W pełni 
szanując waszą wolność, zbliża się do każdego z was i proponuje siebie jako prawdziwą i 
decydującą odpowiedź na owo pragnienie obecne w waszym życiu, na pragnienie życia za-
sługującego na to, aby je przeżyć. Pozwólcie, aby wziął was za rękę! Pozwólcie, aby wkraczał 
coraz bardziej jako przyjaciel i towarzysz waszej drogi! Obdarzcie Go zaufaniem, a On was 
nigdy nie zawiedzie! Jezus sprawia, że możecie z bliska poznać miłość Boga Ojca, sprawia, że 
rozumiecie, iż wasze szczęście realizuje się w przyjaźni z Nim, w komunii z Nim, zostaliśmy 
bowiem stworzeni i zbawieni z miłości i tylko w miłości – takiej, która pragnie i poszukuje 
dobra drugiego – naprawdę doświadczamy znaczenia życia i jesteśmy szczęśliwi, że je prze-
żywamy, nawet w trudach, próbach, rozczarowaniach, także wtedy, gdy idziemy pod prąd. 
 
(…) Drodzy młodzi przyjaciele, nie pozwólcie się wprowadzać w błąd atrakcyjny-
mi obietnicami łatwych sukcesów, stylami życia, które sprzyjają temu, co widzial-
ne, kosztem wnętrza. Nie ulegajcie pokusie pokładania absolutnego zaufania w 
posiadaniu, w rzeczach materialnych, nie chcąc dostrzec prawdy, która sięga da-
lej, jak gwiazda wysoko na niebie, dokąd pragnie prowadzić was Chrystus. Po-
zwólcie się prowadzić ku wyżynom Boga! W okresie waszej młodości wspiera was 
świadectwo wielu uczniów Chrystusa, którzy przeżywali swój czas, niosąc w ser-
cu nowość Ewangelii. 
   
 Przemówienie Benedykta XVI do chorwackiej młodzieży, Zagrzeb 04.06.2011 
 
Jednym z najczęściej używanych dziś wyrazów jest słowo: sukces. Mówi się o sukcesie w różnych dyscy-
plinach sportu, sukcesie w pracy, sukcesie na studiach, sukcesie w polityce, sukcesie w życiu. Sukces 
bywa coraz częściej rozumiany jako istotny warunek szczęścia. Ludzie pragną sukcesu, gdyż wierzą, że 
wraz z nim ich życie stanie się naprawdę szczęśliwe. W wielu reklamach, których celem jest pozyskanie 
ludzi, używa się słowa: sukces. Mówi się nawet o tym, że siłą rządzącą światem dzisiejszym jest filozofia 
sukcesu. Wydawać by się mogło, że człowiek, który nie osiąga w swoim życiu żadnych sukce-
sów, po prostu jest stracony. Ale czy rzeczywiście tak jest?   
  
 Święty Stanisław Kostka od najmłodszych swoich lat odkrył, że tajemnica szczęścia polega 
na życiu z Bogiem, na naśladowaniu Mistrza z Nazaretu – Jezusa. Dlatego, odkrywając w sobie głos 
Bożego powołania, zapragnął on wstąpić do zakonu. Nie rozumieli tej decyzji nawet jego najbliżsi. Rodzi-
ce byli przeciwni temu, ażeby ich syn został jezuitą. Młodość nie musi być wcale bezmyślna i pod-
dana we wszystkim wpływowi starszych. Młodość może być mądra i święta, krytyczna wo-
bec zła i wmawianych nieraz błędnych filozofii życiowych. Dziś Jezus i św. Stanisław pokazują 
nam wyraźnie, gdzie znajduje się źródło prawdziwej mądrości i prawdziwego szczęścia oraz 
prawdziwego sukcesu. 

www.wysockiego8.pl 

CZEKAM NA GWIAZDKĘ 
 

 «Przebudź się, człowiecze: dla ciebie Bóg stał się człowiekiem» (św. Augu-
styn, Kazanie 185). Zbudź się, człowieku trzeciego tysiąclecia! W Boże Narodzenie 
Wszechmocny staje się dzieckiem i prosi o pomoc i opiekę. Jego sposób bycia Bo-
giem poddaje krytyce nasz sposób bycia człowiekiem; Jego pukanie do naszych 
drzwi domaga się odpowiedzi na pytanie o naszą wolność i zrewidowania naszego 
stosunku do życia i jego pojmowania. Współczesny wiek jest często przedstawiany 
jako przebudzenie ze snu rozumu, jako wyjście ludzkości ku światłu, które miałoby 
przezierać z okresu ciemności. Jednak bez Chrystusa światło rozumu nie wystar-
czy, by oświecić człowieka i świat. Dlatego tym mocniej odbija się echem ewange-
liczne słowo o Bożym narodzeniu, jako zapowiedź zbawienia wszystkich: «Była 
światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przycho-
dzi» (J 1, 9). «W istocie misterium człowieka wyjaśnia się prawdziwie jedynie w 
misterium Słowa Wcielonego» (Gaudium et spes, 22). Kościół niestrudzenie powta-
rza to przesłanie nadziei przypomniane przez Sobór Watykański II, który się zakoń-
czył dokładnie czterdzieści lat temu. Współczesny człowieku, dojrzały, ale często 
ograniczony w myśleniu i o słabej woli, pozwól wziąć się za rękę Dziecięciu z Be-
tlejem; nie bój się, zaufaj Mu! 
 

Bożonarodzeniowe orędzie «Urbi et Orbi», 25.12.2005 
 

Św. Mikołaj, arcybiskup Miry Licyjskiej. 

„… Jako, że rodzice mieli znaczny majątek, toteż po ich śmierci nasz święty chętnie dzielił 
się nim z potrzebującymi. Gdy pewien mieszkaniec Patary utracił swój dobytek, a jego 
trzem córkom groziło zejście na złą drogę, Mikołaj wziął mieszek ze złotem i wrzucił go 
przez okno do domu tego człowieka. Najstarsza córka wyszła dzięki temu za mąż. Podobnie 
uczynił też wobec dwóch pozostałych panien. (…)W czasie podróży morskiej pielgrzymów 
zaskoczyła wielka burza. Wydawało się, że statek zatonie. Marynarze zaczęli prosić Mikoła-
ja o wstawiennictwo do Boga. Święty Mikołaj wzniósł oczy ku niebu, burza uciszyła się i 
statek ocalał. Kiedy zaś spadł z pomostu marynarz, Mikołaj wzywając imienia Boga 
wskrzesił go z martwych. Te wydarzenia sprawiły, że św. Mikołaj jest czczony także jako 
patron marynarzy (…) Prowadzony łaską Bożą w czasie zarazy, jaka nawiedziła także jego 
strony, usługiwał zarażonym z narażeniem własnego życia. Tradycja głosi, że święty biskup 
Miry wskrzesił trzech młodych ludzi, zamordowanych w złości przez hotelarza za to, że nie 
uregulowali należności. Trawiła go troska o zbawienie dusz grzeszników… „ 

          www.piotrskarga.pl 

www.wysockiego8.pl 


