
Drugi dzień nowenny 
 

 
 

 O Mądrości, która wyszłaś z ust Najwyższego, Ty obejmujesz 
wszechświat od krańca do krańca, i wszystkim rządzisz z mocą i 
słodyczą; przyjdź i naucz nas dróg roztropności! 
 
 Mądrością jesteś Ty, Panie, który zechciałeś narodzić się pośród 
nas, oblec się w nasze ciało, żyć razem z nami a wreszcie ten sam, ta 
sama odwieczna Mądrość, jesteś przed nami tu i teraz na ołtarzu w 
Najświętszym Sakramencie. Przez Ciebie powstały niebiosa (Ps 33,6), 
przez Ciebie wszystko się stało (J 1, 3) a przede wszystkim zamieszkałeś 
pośród nas (J1, 14) i od tego momentu tak bardzo jasno zrozumieliśmy, 
że Ty, Mądrości Ojca, jesteś Miłością. Okazało się, że w Bogu nie ma 
większej mądrości nad miłość - bezgraniczną, ofiarną, niczym nie 
uwarunkowaną, mocną a jednocześnie łagodną i słodką. I teraz razem z 
całym Kościołem wzywając Ciebie, o Mądrości, chcemy Cię prosić o 
miłość, która nauczy nas prawdziwej chrześcijańskiej roztropności. 
Przyjdź, Panie Jezu! 
 

Z "Ogródka" na 17 grudnia 
 
 Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje (Łk 
1, 54) 
 
 Poruszona pragnieniem miłości biegnij, duszo moja, do tronu 
Bożego miłosierdzia, do Maryi, aby i twoim udziałem stała się obfitość 
nieskończonego Bożego miłosierdzia. 
 Pani i Matko miłości, w Tobie wypełniły się wszystkie błagania 
świętych patriarchów i proroków. Wszystkie figury Starego Przymierza 
urzeczywistniły się w tym Boskim Dzieciątku jako Zbawicielu obiecanym 
Izraelowi. A Ty, o Pani moja, już nie poprzez symbole, ale w jasności 
światła Prawdy, widzisz zrealizowane miłosierdzie Pana, bo we własnym 
łonie, pełnym radości i wszelkiej łaski, obejmujesz je wszystkie. 



 Posłanko Ducha Świętego, zwiastuj nam, biednym grzesznikom, 
nadejście czasu łaski, dnia naszego zbawienia! Minął już bowiem czas 
smutku i cierpienia, o duszo moja, a nastał czas radości i pocieszenia. 
 Rozradujcie się, dusze osłabłe, oto wasza moc, wasza podpora! 
Rozradujcie się, bracia grzesznicy, bo w łonie Maryi spoczywa Ten, który 
przychodzi, aby spłacić wszystkie nasze winy swoją drogocenną krwią. 
 Rozradują się sprawiedliwi, ponieważ w łonie Maryi jest nasze 
Zbawienie, nasza sprawiedliwość. Cieszy się cała ziemia, ponieważ 
nadchodzi Pokój. Radują się Aniołowie, ponieważ to Dzieciątko sprawi, że 
zapełni się w niebie miejsce zbuntowanych aniołów. Wszystko więc się 
raduje, duszo moja. Wielka jest twoja nadzieja, raduj się więc z twoją 
Panią i wyśpiewuj boskie miłosierdzie. 
 

Drugiego dnia nowenny Maria Celeste zachęca nas do wysławiania 
Bożego miłosierdzia. Wzywa do radości każdego z nas, tak 
sprawiedliwych jak i grzeszników, słabych jak i mocnych. Nie ma bowiem 
na ziemi nikogo, kto by nie został objęty Bożym miłosierdziem. 
 Czas Adwentu to czas radości z urzeczywistniania się Bożego 
miłosierdzia, czas wdzięczności za wielkie dzieła miłości, które Bóg w nas 
ciągle dokonuje. Uwielbiajamy Go więc za to, że naprawdę dotyka nas 
swoją łaską i przemienia nasze serca; że na naszych oczach - tylko sobie 
wiadomymi sposobami miłości - przyciąga do siebie ludzi; że prostuje 
nasze kręte ludzkie ścieżki; że otwiera nam oczy na to, czego kiedyś 
zupełnie nie zauważaliśmy; że porusza nasze serca, by coraz bardziej 
bezinteresownie kochały braci; że wchodzi w naszą codzienność i czyni ją 
radosnym świętowaniem swojej obecności. Ujmuje się za nami 
nieustannie jak za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. 
 


