
 
 
 
 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus ! 
 

Drogie Siostry w Jezusie Chrystusie, 
 
 

Minęły wakacje bogate w różne ważne wydarzenia, ale Rok Wiary nadal trwa. 
W Rzymie, u Świętego Piotra, 29 czerwca 2013, w uroczystość Świętych Piotra i Pawła, 
w pierwszym roku Pontyfikatu, Ojciec Święty Franciszek, przekazał wszystkim wiernym, 
osobom konsekrowanym i biskupom, Encyklikę Lumen Fidei – O wierze. Na kartach 
Encykliki, Wiara jawi się jako potężne światło oświecające drogę udanego i bogatego 
w owoce życia. Światło wiary – pisze Ojciec Franciszek, to wielki dar Boga przyniesiony 
przez Jezusa. To cnota nadprzyrodzona przez Niego zesłana. Wiara rodzi się z tego co się 
słyszy. Ponieważ słuchanie słowa Bożego łączy się z pragnieniem oglądania oblicza Boga – 
adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie, – słuchanie i widzenie są nierozłącznymi 
narzędziami poznania i przymnażania Wiary. 
 

Mając na uwadze powyższą formułę – dotyczącą narzędzi poznania Wiary, pragnę 
wydobyć ze skarbca wakacyjnych wspomnień te, które takimi właśnie narzędziami stać się 
mogą … czytaj dalej 
 
 
 

Pierwsze wspomnienie – związane ze słuchaniem słowa Bożego – Łk 2,36, dotyczy 
Niewiasty Jerozolimskiej – prorokini Anny, która obok Symeona, pierwsza adorowała 
przyniesione przez Świętych Rodziców do świątyni Dzieciątko Jezus i wielbiła Go.  
 
Niespodziewanie odkryta przez jedną z podkarpackich wdów w biblijnej powieści „Prorokini 
Anna”, bohaterka zaprosiła mnie do Jerozolimy, bym w ramach wolontariatu mogła 
nawiedzać Najświętszy Sakrament w Sanktuariach i kaplicach, tam, gdzie pielgrzymi nie 
docierają z powodu braku informacji. Wyjątek stanowi Kościół Ormian katolików 
i elżbietański Stary Dom Polski. 
Po powrocie, trafiłam do Autorki książki. Ku wielkiej radości okazała się nią siostra od 
nieustającej, wieczystej, trwającej dzień i noc adoracji Najświętszego Sakramentu. To nie 
przypadkowa zbieżność faktów. Skoro Anna prorokini ujawniła się w naszym gronie, 
zaprosiła do Jerozolimy, oprowadziła po miejscach kultu,- oddanie się pod Jej opiekę, 
patronat, uznać trzeba za znak nadprzyrodzony, wzywający Serca wdów które otwarte są na 
przeżywanie adoracji, do bardziej gorliwego oddania. 
 



 
 
 
 
 
 
 

Innym skarbem – widzącym narzędziem poznania Wiary, wydobytym 
z wakacyjnych wspomnień są przygotowane prezentacje do przekazu drogą internetową.  
Pierwsza, dotyczy unikalnej procesji Światła, która codziennie, od prawie 800 lat 
sprawowana jest w Bazylice Grobu i Zmartwychwstania. Druga prezentacja ukazuje wnętrza 
wszystkich kaplic, XIV- tu Stacji Drogi Krzyżowej przy Via Dolorosa Trzecia prezentacja 
oprowadza po Jerozolimskich miejscach kultu, gdzie Eucharystyczny Jezus oczekuje 
z utęsknieniem na Swoje owieczki. 

Ostatnim skarbem wydobytym ze wspomnień wakacji w Roku Wiary, będzie 
możliwość wsłuchiwania – wczytywania się w niezwykle cenne rozważania duchowe zrodzone 
podczas godzinnych spotkań z Panem Jezusem – przed Najświętszym Sakramentem – przez 
mniszki adoratorki. 
 

Drogie Siostry w Chrystusie, kończąc wakacyjne wspomnienia, które zarysowują 
plan naszych internetowych spotkań, pragnę posłużyć się modlitwą, którą Ojciec Święty 
Franciszek zamyka Encyklikę – O Wierze: 
„Matko, wspomóż naszą wiarę! Otwórz nas na słuchanie Słowa, byśmy rozpoznali głos 
Boga i Jego wezwanie. Obudź w nas pragnienie, by iść za Nim, wychodząc z naszej ziemi 
i przyjmując Jego obietnicę. Pomóż nam, abyśmy pozwolili dotknąć się przez Jego miłość, 
byśmy mogli dotknąć Go wiarą. Pomóż nam w pełni Mu się zawierzyć, wierzyć w Jego 
miłość, zwłaszcza w chwilach zgryzoty i krzyża, gdy nasza wiara wezwana jest do 
dojrzewania. Zasiewaj w naszej wierze radość Zmartwychwstałego. Przypominaj nam, że 
ten, kto wierzy, nie jest sam. Naucz nas patrzeć oczami Jezusa, aby On był światłem na 
naszej drodze. Niech to światło wiary wzrasta w nas coraz bardziej, aż nadejdzie ten dzień 
bez zmierzchu, którym jest sam Chrystus, Twój Syn, nasz Pan!” 
 
 

Szczęść Wam Boże !!! 
 
Elżbieta Płodzień OVd  


