
Nabożeństwo przebłagalne w 98. rocznicę założenia Zgromadzenia  

Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.  

Sosnowiec, 31 grudnia 2019 r. 

WPROWADZENIE 

1. Boże nasz i Ojcze. Uwielbiamy Cię w tajemnicy najwyższego Miłosierdzia Twego, jaką jest Wcielenie Syna 
Bożego. Z tej to tajemnicy, w której Twój Umiłowany Syn staje się Dziecięciem, Synem Człowieczym, rodzi się 
nasze dziecięctwo, nasze uczestnictwo w naturze Boskiej, najwyższa godność człowieka i jego zdolność 
oglądania Ciebie twarzą w twarz w uszczęśliwiającym widzeniu. Dlatego tajemnica Wcielenia, tajemnice 
dziecięctwa Jezusowego, a równocześnie tajemnica łaski, to najważniejszy przedmiot rozważań siostry 
karmelitanki Dzieciątka Jezus.  
 

2. W kończącym się roku kalendarzowym i w kolejnym z dziewięciu lat nowenny przed obchodem 100-lecia od 
założenia Zgromadzenia, prowadziłeś nas Dobry Boże drogą pojednania, przebaczenia i ekspiacji. Dzięki 
Twojej łasce możliwe były i nadal są, nasze powroty do Ciebie, albowiem ,,Królestwo łaski jest jak wielkie 
morze, które ma swój przypływ i odpływ; przypływ idzie z morza Miłosierdzia Bożego, odpływ idzie ze 
współpracy człowieka. We wszystkich tajemnicach naszej wiary jest twórcza miłość Boga i twórcza siła łaski” 
Tę zależność przypominał nam w swoich konferencjach Ojciec Założyciel. 
 

3. Przez cały 2019 rok w naszych wspólnotach zakonnych, a niedawno u stóp Matki Bożej na Jasnej Górze, 
uświadamiałyśmy sobie wspaniały i wzniosły zamysł Boga wobec nas, a także przepraszałyśmy Go za nasze 
braki i zaniedbania względem dobrowolnie przyjętych zobowiązań. Ty Panie, pragniesz abyśmy uczestniczyły 
w Twoim boskim życiu, więc dajesz nam jeszcze czas na wzrastanie w łasce i na duchowe dojrzewanie. 
Chociaż wiemy, że w Nowym Roku nie unikniemy błędów, pragniemy dzień po dniu trwać przy Tobie, naszym 
Oblubieńcu, który jest zawsze wierny i niezmienny. Skupiając się na Jego Miłości, pragniemy nieustannie się 
nawracać. 
 

4. Z wiarą Maryi, która uwierzyła słowom anioła i przyjęła na siebie plan Boga, z wielką radością gromadzimy się 
dzisiaj w ,,kolebce Zgromadzenia”, w naszym Domu Macierzystym, który był świadkiem zarówno pięknego 
początku jak i rozwoju. Wiemy, że było ubogo jak w Betlejem, ale była mocna wiara w sercach Matki i sióstr. 
Tu na wyciągniecie ręki mamy dostęp do historii Bożych planów i zamiarów wobec nowej rodziny zakonnej 
powstałej 98 lat temu. Tutaj dziękujemy za Naszych Założycieli – za charyzmatycznego Sługę Bożego Ojca 
Anzelma Gądka i Matkę Teresę Kierocińską, Czcigodną Służebnicę Bożą, mającą mocnego ducha ,,który nie 
zachwiał się w obliczu licznych doświadczeń”  
 

5. Tutaj, wpatrując się w Boskie Dzieciątko Jezus i adorując Je, spotykamy się z Jego czystym, przenikliwym 

spojrzeniem. Całym sercem pragniemy jeszcze raz zanurzyć się w przeobfitej Jego miłości, którą nas 

przyciąga. Pragniemy wejść w Nowy Rok Pański z nową jakością życia, w świątecznej sukni niewinności, 

dlatego najpierw w chwili ciszy, a potem w aktach przeproszenia skierujemy do Boga nasze ufne błagania. 

Panie Jezu, spraw by nasze milczenie i trwanie, więcej znaczyły niż wielomówstwo.  

s. Błażeja od Krzyża Chrystusowego 


