
Gwiazdo Betlejemska, zaświeć na niebie mym. 
tak szukam Cię wśród nocy, tęsknię za światłem Twym.
Zaprowadź do stajenki, Leży tam Boży Syn, - 
Bóg - Człowiek z Panny świętej, dany na okup win…  

Nadszedł  czas,  kiedy  ze  wzruszeniem  śpiewamy  te  słowa  polskiej  kolędy  w  naszych
kościołach,  w domach rodzinnych i  w swoich  sercach,  wciąż  zaniepokojonych o  dzień
dzisiejszy i o czekające nas jutro… Zastanawiamy się i ciągle szukamy tej jedynej drogi,
prowadzącej do godnego życia na ziemi,  ażeby trafić ostatecznie tam, gdzie mieszkanie
przygotował  nam  Ojciec  Niebieski..  My,  Dzieci  Boga,  odkupieni  przez  Syna  Bożego
i niewolnicy Maryi, Jego Niepokalanej Matki, mamy szczęście znać już odpowiedź na to
pytanie. 

Odkryło ją przed nami wielu świętych i błogosławionych Kościoła, a wśród nich Patronka
Jabłonowskiego Sanktuarium i  Echa ze Wzgórza -  Błogosławiona Maria Karłowska, która
i  dziś  mówi  do  nas:  Idźmy  do  Źródła,  spójrzmy  na  słońce,  a  nie  na  promyki  jego,
przypatrzmy się nieskończonej miłości i gorącej gorliwości Zbawiciela Dobrego Pasterza
dla grzeszników… (Duch Pasterek) 

Akt oddania Jezusowi ks. Dolindo Ruotolo
Wkraczając w Nowy Rok Pański 2022, warto zastanowić się raz jeszcze nad tym, ku jakiej
skierować się drodze, żeby była ona tą jedyną właściwą, którą krocząc – możemy zachować
spokój  i pewność, że nie pobłądzimy.

W ostatnim czasie dzięki Polakom bardzo wzrosła opinia świętości życia włoskiego kapłana
z Neapolu, Księdza Dolindo Ruotolo, który jest autorem wyjątkowej modlitwy zawierzenia
Jezusowi  swego  życia.  Ta  przepiękna  modlitwa  została  zapisana  przez  Sługę  Bożego
w liście z dnia 6 października 1940 roku. Kapłan pisał go do Eleny Montelli, kobiety ze
ścisłego  grona  swych  córek  duchowych,  tak  zwanych  Gołębic  Eucharystycznych.  Choć
zawierzenie to zostało przekazane przez Pana Jezusa Ks. Dolindo wiele lat temu, porusza



nasze serca szczególnie dzisiaj, w czasie lęku i niepokoju. To sam Jezus - Syn Boży wie, co
teraz czujemy i przychodzi nam z pomocą. 

Jezu, Ty się tym zajmij! 

Ks. Dolindo, pełen Bożych natchnień usłyszał w swoim sercu słowa Jezusa do duszy:

„Z jakiego powodu wzburzony ulegasz zamętowi? Oddaj Mi swoje sprawy, a wszystko się
uspokoi. Zaprawdę powiadam wam, każdy akt prawdziwego, ślepego, pełnego oddania się
Mi przyniesie owoc, jakiego pragniecie i rozwiąże najbardziej napięte sytuacje.

Całkowicie zdać się na Mnie nie oznacza walczyć, denerwować się i rozpaczać. Znaczy to
zamknąć ze spokojem oczy duszy, odsunąć niespokojne myśli i zamęt, oddać się Mi tak,
bym tylko Ja działał i powtarzać: «Ty się tym zajmij».

Zamartwianie  się,  denerwowanie,  myślenie  o  konsekwencjach  zdarzeń  jest  wbrew,
zdecydowanie wbrew, oddaniu się Mi. To tak jak z dziećmi, które domagają się, by mamy
zajęły się ich potrzebami, a jednocześnie same zaczynają się mieszać, utrudniając im pracę
swoimi pomysłami.

Zamknij oczy
Jezus w modlitwie Ojca Dolindo poucza nas: Zamknij oczy i daj się ponieść prądowi Mojej
łaski. Zamknij oczy i nie myśl o bieżących sprawach, odwróć wzrok od przyszłości jak od
pokusy; odpocznij we Mnie, ufając w Moją dobroć, a  zapewniam cię na Moją miłość, że
kiedy zwrócisz się do Mnie z tą dyspozycją: «Ty się tym zajmij» - oddam się tej sprawie
całkowicie, pocieszę cię, wyzwolę i poprowadzę. I kiedy będę musiał poprowadzić cię inną
drogą niż tą, którą zaplanowałeś, będę ci przewodnikiem, wezmę na ramiona, przeprowadzę
cię,  jak  matka  uśpione  niemowlę  na  rękach,  na  drugi  brzeg.  To  twój  racjonalizm,  tok
rozumowania,  zamartwianie  się  i  chęć,  by  za  wszelką  cenę zająć  się  tym,  co  cię  trapi,
wprowadza zamęt i jest powodem trudnego do zniesienia bólu.

Ileż  mogę  zdziałać,  zarówno  w  sprawach  duchowych,  jak  i  materialnych,  kiedy  dusza
zwróci  się  do Mnie,  spojrzy na Mnie,  mówiąc Mi:  «Ty się  tym zajmij»,  zamknie  oczy
i odpocznie.  Otrzymujesz niewiele łask, kiedy się zamartwiasz. Wiele zaś łask spada na
ciebie, jeśli tylko twoja modlitwa jest pełnym zawierzeniem i oddaniem się Mi. W bólu
i cierpieniu prosisz, bym działał, ale tak, jak ty tego chcesz… Nie zwracasz się do Mnie,
a jedynie chcesz, bym się dopasował do twoich potrzeb i zamysłów. Nie postępuj tak... 

Módl się…
Pan Jezus  przez Ks.  Dolindo poleca nam: „módl  się  tak,  jak was nauczyłem w „Ojcze
Nasz”: «święć się imię Twoje», «bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi», czyli: to
Ty, Jezu,  wejdź i  działaj w tej  mojej  potrzebie,  tak jak według Ciebie będzie lepiej  dla
mojego życia wiecznego i doczesnego…. Jeśli powiesz mi naprawdę: «bądź wola Twoja»,
czyli  jakbyś  mówił:  «Ty  się  tym  zajmij»  -  wkroczę  z  całą  Moją  mocą  i  rozwiążę
najtrudniejsze sytuacje. Proszę, widzisz, że choroba postępuje, zamiast zanikać? Nie burz
się, zamknij oczy i ufnie powiedz: „niech się dzieje Twoja wola, Ty się tym zajmij”. Mówię
ci, że się tym zajmę, jak lekarz. Uczynię nawet cud, jeśli będzie to potrzebne.



Jesteś niezmordowany, chcesz wszystko sam oszacować, o wszystkim samemu pomyśleć;
zdajesz się na siły ludzkie, a  to utrudnia Moje działanie. Och, jak bardzo pragnę twojego
oddania, bym mógł ci błogosławić i w jakim smutku pogrążam się, widząc, jak się miotasz! 

Ufaj tylko Mi...
Kolejna rada Pana Jezusa przekazana Ks. Dolindo i nam brzmi: „Ufaj tylko Mi, odpocznij
we Mnie, całkowicie się na Mnie zdaj.  Czynię cuda proporcjonalnie do twojego pełnego
oddania się Mi i oderwania się od twoich myśli. Rozrzucam skarby łask, kiedy jesteś ubogi
całkowicie. 

Kiedy widzisz, że sprawy się komplikują, mów z zamkniętymi oczyma duszy: «Jezu, Ty się 
tym zajmij». Oderwij się od siebie, bo twój umysł jest napięty 

Ja się tym zajmę
Ja się tym zajmę - zapewniam cię – mówi Jezus. Módl się za każdym razem z tą gotowością
oddania się,  a uzyskasz tak wielki pokój i  owoce także wówczas, kiedy udzielę ci łaski
złożenia ofiary ze swojego życia jako zadośćuczynienie i w imię miłości,, co poniesie za
sobą cierpienie. Wydaje ci się to niemożliwe? Zamknij oczy i powiedz całą duszą: «Jezu, Ty
się tym zajmij». Nie bój się, zajmę się i będziesz błogosławił Moje imię w uniżeniu. Tysiąc
modlitw nie jest wartych tyle, co ten jeden akt oddania się: zapamiętaj to dobrze. Nie ma
bardziej skutecznej nowenny niż ta: O, Jezu, oddaję Ci się, Ty się tym zajmij!

Recepta na nowy dobry rok
Nie zwlekajmy więc, aby ofiarować Bogu swoją codzienność, gdyż Pan nasz Jezus Chrystus
pragnie wziąć w opiekę ten nowy czas, jaki jest jeszcze przed nami. Pozwólmy Mu otoczyć
błogosławieństwem  życie  nasze,  naszych  rodzin,  przyjaciół,  wspólnot,  w  których
przebywamy  i  całą  ludzkość.  Zawierzmy  Panu  Jezusowi  swoich  przełożonych,
odpowiedzialnych w państwie i Kościele za nasze dobro i zbawienie. Świat współczesny
potrzebuje oczyszczenia, a tylko Bóg zna najlepszą drogę do tego celu. Według swej woli
może posłużyć się zarówno naszymi przyjaciółmi, jak tymi, którzy nam nie sprzyjają. 

Nasz Ukochany i Kochający Dobry Pasterz wie, co jest najlepszym lekarstwem dla nas,
byśmy byli zbawieni: zdrowie czy choroba, długie życie czy śmierć, która też może być
pięknym świadectwem i posiewem wiary dla innych, najbardziej zagubionych… To właśnie
On – Jego święta Wola - jest naszą Jedyną Drogą! Błogosławimy Cię, Panie, za wszystko,
co nam ześlesz w tym nowym roku! Bądź błogosławiony, nasz Ukochany Ojcze i niech
zawsze spełnia się Twoja Wola! Tylko z Tobą nasz nowy rok będzie błogosławiony! 

Opracowała s.Rafaela Olszowa CSDP
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